STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam:
Technical Road Transport Association (TRTA), bij afkorting genaamd TRTA.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel;
a. De behartiging van de belangen van haar leden met betrekking tot de wettelijke
aspecten en technische ontwikkelingen van het in Nederland geregistreerde
transportmaterieel.
b. Overleg met overheids- en andere instanties over de wetten en voorschriften
die op het gebruik op de openbare weg van getrokken materieel van toepassing
zijn.
c. Overleg met leveranciers/fabrikanten over toepassing van materialen, technisch
onderhoud en service verlening in het algemeen zowel in Nederland als
daarbuiten.
d. Het bevorderen van de totstandkoming van internationale (technische) normen
ten behoeve van grensoverschrijdende uitwisselbaarheid/inzetbaarheid van het
materieel.
e. Het geven van voorlichting aan de leden over technische aspecten en het
bevorderen van het onderling uitwisselen van ervaringen.
f.

Het vertegenwoordigen van de leden in commissies, vergaderingen, enz.

Artikel 3
a. De vereniging wordt geacht te zijn opgericht op drie mei negentienhonderd
tweeëntachtig.
b. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
a. Leden der vereniging zijn zij die als zodanig door de algemene ledenvergadering
zijn toegelaten.
b. Als lid kunnen worden toegelaten zij, die zich bezighouden met het verhuren,
exploiteren en/of beheren van een wagenpark van getrokken materieel en dit
op het moment van aanmelding tenminste twee jaar doen.

c. Ook zij, die niet voldoen aan de eisen in het voorgaande lid, kunnen onder
nader omschreven voorwaarden als lid worden toegelaten.
Artikel 5
1. Om als lid te worden toegelaten, meldt het aspirant lid zich schriftelijk aan bij
het secretariaat.
2. De secretaris plaatst daarop een voorstel tot toelating op de agenda van de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.
3. De algemene ledenvergadering beslist over toelating met minimaal twee derde
meerderheid.
4. Om als lid te kunnen worden voorgedragen, terwijl men niet voldoet aan de
eisen, zoals vermeld in artikel 4, lid b behoeft het aspirant lid de voorspraak van
tenminste twee leden.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer de rechtspersoon die als lid genoteerd staat ophoudt te bestaan;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient te geschieden door een
schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste oktober in het bezit van het
secretariaat moet zijn.
Dit is verplicht de ontvangst binnen acht (8) dagen te bevestigen. Indien
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.
a. wanneer het lid na daartoe tenminste twee maal te zijn aangemaand, drie
weken na de datum van de laatste aanmaning niet tot betaling van zijn
contributie over de verenigingsjaar is overgegaan.
b. wanneer het lid niet meer voldoet aan de in de statuten gestelde eisen.
4. De opzegging geschiedt steeds schriftelijke met opgave van redenen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage door het lid in zijn geheel verschuldigd, tenzij het bestuur
anders besluit.
GELDMIDDELEN
Artikel 7

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden en
eventuele andere baten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
ledenvergadering tijdens de najaarsvergadering, waarop tenminste zestig
procent (60%) van de leden aanwezig moet zijn, wordt vastgesteld.
3. De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuwe leden een entreegeld
betalen.
4. Nieuwe leden betalen contributie over het, naar boven afgeronde, aantal
maanden dat zij gedurende het lopende verenigingsjaar lid zijn.
BESTUUR
Artikel 8
a.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, te weten een voorzitter, een
vicevoorzitter en een penningmeester. Een niet voltallig bestuur behoudt alle
bevoegdheden en zal de vacature(s) op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering agenderen.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe
door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid
dat
a.

de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

b.
b.

de bestuurder is geschorst.

Naast het bestuur kent de vereniging een secretariaat, onder leiding van een
secretaris, ter administratieve ondersteuning van het bestuur. Het secretariaat
wordt benoemd door het bestuur.

c.

De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden of
vertegenwoordigers van de leden benoemd. Het bestuur verdeelt de functies
voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester in onderling overleg en legt deze
functieverdeling ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

d.

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.

e.

Het eerste jaar treedt één bestuurslid af, het volgende jaar twee bestuursleden
en zij zijn terstond herkiesbaar. Deze cyclus wordt steeds herhaald.

f.

Bestuursverkiezing gebeurt tijdens de algemene vergadering in het najaar.

g.

Tot aan het begin van deze vergadering zijn de leden in de gelegenheid om
nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen.

Artikel 9
a.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuursleden
gezamenlijk alsmede een delegatie van tenminste twee bestuursleden en de
secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

b.

Het bestuur is niet gerechtigd tot het aangaan van enige financiële
overeenkomst, anders dan die ten aanzien van het voeren van het secretariaat.
Andere overeenkomsten en financiële uitgaven, waaronder begrepen
studiereizen, onderzoeksprojecten en inschakeling van adviseurs, mogen de
reservering in de voor dat jaar vastgestelde begroting niet overschrijden.
Indien dit wel het geval is, wordt in een eerstvolgende ledenvergadering de
overeenkomst of financiële uitgave voorgelegd ter besluitvorming.

b.

Het bestuur stelt de vergoeding voor de kosten van het secretariaat in overleg
met het secretariaat vast.

c.

Het secretariaat overlegt twee maal per jaar een kostenoverzicht ten behoeve
van de penningmeester en/of de kas commissie.

d.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft
dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar
verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de algemene ledenvergadering.

Artikel 10
a. Vier maal per jaar (minimaal) wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
In de voorjaarsvergadering brengt het bestuur zijn verslag uit over het
gevoerde beleid en geven de penningmeester en/of de kascommissie een
overzicht van het financiële beleid.
b. Het bestuur kan zich doen bijstaan door een technisch adviseur.
c. Voor de ledenvergaderingen kunnen deskundigen worden uitgenodigd voor het
geven van toelichting op te behandelen onderwerpen.
Artikel 11

1. Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. Algemene vergaderingen kunnen eveneens worden bijeengeroepen op verzoek
van tenminste zes leden door dit schriftelijk kenbaar te maken met omschrijving
van de redenen of te behandelen onderwerpen, aan het bestuur.
3. Geeft het bestuur binnen veertien dagen geen gehoor aan dit verzoek dan
kunnen verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.
Artikel 12
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder
één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe
schriftelijk gemachtigd ander lid.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
a. Bij vergaderingen waarop gestemd moet worden dient tenminste zestig
procent (60%) van de leden aanwezig te zijn.
b. Als tengevolge van een te gering aanwezigheidspercentage niet kan worden
gestemd, kan direct een nieuwe vergadering belegd worden waarop geen
aanwezigheidspercentage van toepassing is.
3.

Over alle voorstellen betreffende zaken, alsmede over personen, behalve over
de toelating van leden als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de statuten, wordt
beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking
van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij
staking van de stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden
over de personen ten aanzien waarvan de stemmen staakten.

4.

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is
genomen, is beslissend. Wordt dit besluit direct aansluitend aan de uitspraak
betwist dan wordt een stemming gehouden waarvoor de in art. 12 lid 3
vastgestelde regels gelden.

Artikel 13
1. De voorzitter van het bestuur leidt zowel de bestuurs- als de
ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal de vicevoorzitter of één der overige
bestuursleden de vergadering leiden.
2. Van het ter vergadering behandelde wordt door de secretaris of zijn door het
bestuur aan te wijzen plaatsvervanger een verslag gemaakt.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 14

1. Wijziging der statuten kan slechts plaatshebben, na een besluit van de
algemene vergadering waarin dit punt op de agenda is vermeld.
2. Tot wijziging kan slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste
twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen van de ter vergadering
aanwezige leden.
ONTBINDING
Artikel 15
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemeen
vergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal ter
vergadering aanwezige leden.
2. Bij de oproeping ter vergadering, waarin tot opheffing moet worden besloten,
dient zulks in de agenda te zijn vermeld.
3. Een eventueel batig saldo zal gelijkelijk onder de leden worden verdeeld.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
in aanvulling op die vermeld in de statuten waarvan de regeling haar gewenst
voorkomt.
2. Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement dient te geschieden
door de algemene vergadering met tenminste twee derde der uitgebrachte
stemmen door de ter vergadering aanwezige leden.
EINDE STATUTEN.

