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Statuten
Naam, Zetel, Duur

Artikel 3

Artikel 1

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve

a. economische samenwerking van en met haar leden in

Vereniging van Opticiens “het Centrop” U.A., nader

de meest uitgebreide zin, waaronder begrepen het

aan te duiden als de “vereniging”.

aangaan van overeenkomsten met leveranciers, het

2. De vereniging heeft haar zetel te Velp, gemeente
Rheden, en is opgericht voor onbepaalde tijd.

inkopen van goederen van leveranciers en het
verkopen van deze goederen aan de leden alsmede
alle andere (rechts)handelingen, die bevorderlijk

Doel

(kunnen) zijn voor het bereiken van voor de leden zo

Artikel 2

gunstig mogelijke voorwaarden bij de uitoefening van

1. De vereniging stelt zich ten doel te voorzien in de
stoffelijke en ideële behoeften van haar leden.
2. Als nevendoel kan de vereniging andere
maatschappelijke belangen van haar leden
behartigen.

het beroep opticien;
b. steun te verlenen aan de leden in die gevallen, dat dit
in het belang van de vereniging en haar leden
noodzakelijk wordt geacht;
c. persberichten, advertenties en andere publicaties uit
te geven;
d. administratieve, bedrijfseconomische en andere
adviezen aan de leden te verstrekken;
e. marketinginformatie ten behoeve van de leden te
verzamelen, te verwerken en te verspreiden;
f. de verkoopactiviteiten van de leden te stimuleren en
te ondersteunen;
g. als verkooporganisatie op te (kunnen) treden;
h. alle wettige middelen aan te wenden, die voor het
doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
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Lidmaatschap, rechten en verplichtingen
Artikel 4
1. Als lid van de vereniging kan uitsluitend worden

andere mutaties met vermelding van de data in de
ledenadministratie.
2. Alle mutaties in deze ledenadministratie worden

toegelaten de zelfstandige ondernemer, die het

getekend en/of geparafeerd door de voorzitter en de

beroep opticien uitoefent en die voldoet aan de

secretaris van het bestuur c.q. de door dezen

daartoe door de wet gestelde eisen.

aangewezen gevolmachtigde leden van het bestuur

2. Als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt:
a. de natuurlijke persoon, die eigenaar is van één of
meer optiekbedrijven, of
b. de natuurlijke persoon, die direct of indirect een

c.q. de directie.
3. Ieder lid is verplicht het bestuur in kennis te stellen
van uitbreiding dan wel wijziging van de rechtsvorm
van het door hem uitgeoefende optiekbedrijf. Het

meerderheidsbelang heeft in één of meer

bestuur houdt aantekening van deze mutaties in de

optiekbedrijven, uitgeoefend in welke rechtsvorm

ledenadministratie als bedoeld in dit artikel.

dan ook, mits deze natuurlijke persoon bevoegd is
deze in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Hij

Artikel 8

wordt geacht te handelen in naam van het door

1. De leden van de vereniging hebben het recht om deel

hem vertegenwoordigde optiekbedrijf.
3. De aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging
alsmede het bericht van toelating tot de vereniging
geschieden schriftelijk.
4. Het bestuur van de vereniging beslist overeenkomstig

te nemen aan de Algemene Ledenvergadering en
aan de daar plaatshebbende besprekingen,
stemmingen en verkiezingen. Ieder lid brengt in de
ledenvergadering één stem uit.
2. De leden zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk

richtlijnen, die zijn neergelegd in Huishoudelijk

reglement en eventuele overige reglementen van de

Reglement en Reglement van Toelating omtrent de

vereniging alsmede besluiten van de Algemene

toelating van nieuwe leden en kan ontheffing verlenen

Ledenvergadering stipt in acht te nemen en in het

van de in lid 2 gestelde toelatingseisen, na de leden uit

bijzonder de daarin opgenomen financiële

de directe omgeving te hebben gehoord.
5. Indien afwijzend wordt beslist op een aanvraag van
het lidmaatschap van de vereniging wordt de
aanvrager hiervan schriftelijk en onder opgave van
redenen in kennis gesteld.

verplichtingen na te komen.
3. Elke aansprakelijkheid van de leden voor de
verbintenissen van de vereniging is uitgesloten.
4. Geen lid kan aanspraak doen gelden op het uitkeren
van of beschikken over door de vereniging gevormde
reserves of andere vermogensbestanddelen van de

Artikel 5

vereniging met uitzondering van de in deze statuten

Ieder lid is verplicht bij de aanvang van het

als zodanig uitdrukkelijk aangeduide fondsen.

lidmaatschap van de vereniging inleggeld te betalen.
De hoogte van dit bedrag wordt door de Algemene

Einde van het lidmaatschap

Ledenvergadering vastgesteld. Het inleggeld blijft

Artikel 9

eigendom van het lid en wordt wederom aan hem

1. Het lidmaatschap eindigt:

uitgekeerd na beëindiging van het lidmaatschap van
de vereniging.

a. door opzegging van de zijde der vereniging op
grond van het feit dat het lid niet langer voldoet
aan de in artikel 4 gestelde eisen voor het

Artikel 6

lidmaatschap of dat door de handelwijze van het

1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk,

lid redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd

niet overdraagbaar, noch vatbaar voor vererving.
2. Het bestuur kan ontheffing van het in het vorige lid
bepaalde verlenen, indien binnen zes maanden na

kan worden dat het lidmaatschap voortduurt;
b. door opzegging van het lid aan het bestuur van de
vereniging;

beëindiging van het lidmaatschap daartoe een

c. door overlijden van het lid;

verzoek wordt ingediend door de rechtsopvolger van

d. door ontzetting van het lid uit zijn lidmaatschap

het gewezen lid.

door het bestuur van de vereniging overeenkomstig
het in artikel 12 bepaalde.

Artikel 7
1. Het bestuur houdt nauwkeurig aantekening van de
toetreding en uittreding van leden, alsmede van
Centrop - Statuten

2. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle
rechten en functies, die door of namens het lid
worden uitgeoefend respectievelijk bekleed op grond
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van het lidmaatschap.
3. De opzegging als bedoeld in het eerste lid sub a
geschiedt schriftelijk en onder opgave van redenen
met inachtneming van een termijn van drie maanden
tegen het einde van het boekjaar.
4. De opzegging als bedoeld in het eerste lid sub b

reglementen, het herhaaldelijk niet nakomen van
zijn verplichtingen jegens de vereniging dan wel
het herhaaldelijk in strijd met door de vereniging
genomen besluiten handelen;
b. wegens het in staat van faillissement, surséance
van betaling of onder curatele geraken van het

geschiedt schriftelijk met inachtneming van een termijn

betrokken lid dan wel in zodanige financiële

van drie maanden tegen het einde van het boekjaar.

omstandigheden, dat daardoor de goede naam
van de vereniging ernstige schade wordt

Artikel 10
1. Bij beëindiging van het lidmaatschap heeft het lid
uitsluitend aanspraak op het saldo van het door hem
gestorte inleggeld alsmede op zijn aandeel in de
bijzondere algemene reserve, als bedoeld in artikel 14
lid 4.
2. Alsdan zal tevens de rekening-courant van het

berokkend;
c wegens een handelwijze van het betrokken lid,
waardoor het prestige van de vereniging of haar
leden in ernstige mate wordt geschaad;
d. als naar het oordeel van het bestuur het lid zich
niet houdt aan zijn verplichtingen tot afname via
de vereniging van tenminste het percentage van

betrokken lid voor creditboekingen worden

zijn inkoop als zal zijn vastgelegd in het

geblokkeerd en zal een eventuele vordering van de

huishoudelijk reglement.

vereniging op het lid kunnen worden gecompenseerd

Het bestuur kan zich hiertoe – indien haar dat

met eerder genoemd saldo van het inleggeld dan wel

noodzakelijk voorkomt – van juridische bijstand voorzien.

het aandeel in de bijzondere algemene reserve van
het betrokken lid.
3. Indien bij beëindiging van het lidmaatschap de
rekening-courant van het betrokken lid een

2. Het bestuur van de vereniging stelt het lid onder
opgave van redenen schriftelijk in kennis van de
ontzetting uit zijn lidmaatschap.

debetsaldo vertoont, is hij verplicht binnen acht

3. Bij ontzetting uit het lidmaatschap is het betreffende

dagen na beëindiging van het lidmaatschap de

lid aan de vereniging een boete verschuldigd gelijk

tegenwaarde van het debetsaldo in contanten aan

aan het gerealiseerde delcredere over zijn bij de

de vereniging te voldoen.

vereniging ondergebrachte bruto jaarinkopen van het

Hij zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de
eerder genoemde termijn van acht dagen zonder dat

voorgaande jaar, tenzij het bestuur anders beslist.
4. De ontzetting uit het lidmaatschap gaat in, zodra het

daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of

betrokken lid daarvan in kennis is gesteld, en gaat

soortgelijke acte nodig zal zijn.

gepaard met het meteen vervallen van alle aan het

De kosten, die de vereniging moet maken tot behoud en

lidmaatschap verbonden rechten.

ter uitoefening van haar rechten komen te zijnen laste.
Artikel 13
Artikel 11

1. Zowel tegen de opzegging als bedoeld in artikel 9 lid

Opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 9 lid

1 sub a als tegen de ontzetting als bedoeld in artikel 9

1 sub b kan in de loop van één boekjaar slechts van kracht

lid 1 sub d kan het betrokken lid binnen één maand na

zijn ten aanzien van ten hoogste vijf procent van het aantal

ontvangst van het schrijven persoonlijk in beroep

leden, in volgorde van opzegging. Opzeggingen boven

gaan bij de Algemene Ledenvergadering door

eerder genoemde vijf procent worden in volgorde van

eveneens schriftelijk een daartoe strekkend verzoek

binnenkomst bij het bestuur effectief in het volgende

bij het bestuur van de vereniging in te dienen.

boekjaar respectievelijk in de volgende boekjaren.

Het bestuur bevestigt de ontvangst van het

Het lid dat zijn lidmaatschap opzegt, ontvangt daarvan een

beroepschrift.

schriftelijke bevestiging van het bestuur c.q. de directie.

2. De Algemene Ledenvergadering behandelt het
beroep op de eerstvolgende vergadering en geeft

Artikel 12

een bindende beslissing, die schriftelijk wordt

1. De ontzetting van een lid uit zijn lidmaatschap door

medegedeeld aan alle betrokkenen.

het bestuur van de vereniging kan geschieden:

3. Gedurende de termijn van beroep van een besluit tot

a. wegens het herhaaldelijk overtreden van statuten,

ontzetting uit het lidmaatschap is de uitoefening van

huishoudelijk reglement en/of eventuele overige

de aan het lidmaatschap verbonden recht geschorst.

Centrop - Statuten

5

Geldmiddelen
Artikel 14

Artikel 16

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

1. Het bestuur is bevoegd voor iedere te vervullen plaats

a. inleggelden;

een kandidaat voor te stellen, welke kandidaatstelling

b. inkomsten uit vermogen;

uiterlijk een maand voor de Algemene

c. bedongen inkomsten voor verrichte prestaties;

Ledenvergadering waarop zij aan de orde komt aan

d. legaten, schenkingen en toevallige baten;

de leden wordt meegedeeld.

e. inhouding van delcredere.
2. De Algemene Ledenvergadering kan de leden een

2. Eveneens uiterlijk een maand voor de desbetreffende
Algemene Ledenvergadering deelt het bestuur de

periodiek te betalen contributie opleggen alsmede

leden mee, dat (andere) kandidaatstellingen kunnen

het bedrag, de heffingstermijn en de duur daarvan

worden ingediend.

vaststellen.

3. Kandidaatstelling vanuit de leden geschiedt

3. Op voorstel van het bestuur bepaalt de Algemene

schriftelijk aan het bestuur van de vereniging uiterlijk

Ledenvergadering jaarlijks het percentage van het

veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering

bedrijfsresultaat, dat wordt aangewend tot het

waarin zij aan de orde komt. Deze kandidaatstelling

vormen of in stand houden van de algemene reserves,

dient door tenminste tien leden te zijn ondertekend

respectievelijk ten laste van de algemene reserves

en vergezeld te zijn van een schriftelijke

wordt gebracht.
4. Het (eventuele) resterende gedeelte van het

bereidverklaring van de kandidaat.
4 Bestuursleden kunnen slechts na kandidaatstelling

bedrijfsresultaat wordt toegevoegd dan wel ten laste

overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande

gebracht aan respectievelijk van de bijzondere

leden worden gekozen. Stemmen uitgebracht op

algemene reserve, die ter beschikking van de

andere dan de gestelde kandidaten zijn ongeldig.

vereniging blijft, maar eigendom is van de leden.
5. Ieder lid ontvangt naar rato van zijn omzet jaarlijks
een aandeelbewijs, waarop zijn aandeel in de

Artikel 17
1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of

bijzondere algemene reserve vermeld is. Bij

twee andere bestuursleden dit nodig achten, maar

beëindiging van het lidmaatschap wordt zijn

tenminste vier maal per jaar.

aandeel aan hem uitgekeerd.
6. In afwijking van het in de voorgaande leden
bepaalde, kan door de Algemene Ledenvergadering
een andere bestemming worden gegeven aan het
bedrijfsresultaat.

2. Geen besluiten kunnen worden genomen, dan bij
aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal
bestuursleden.
3. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van
stemmen der aanwezige bestuursleden.
4. Het bestuur maakt schriftelijke notulen met een

Bestuur

actie- en besluitenlijst van de vergadering.

Artikel 15
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, maar

Artikel 18

tenminste vijf leden en wordt door de Algemene

Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de

Ledenvergadering uit de leden gekozen. De voorzitter

vereniging in en buiten rechte, welke

wordt in functie gekozen. De overige functies worden

vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toekomt aan

door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.

twee leden van het bestuur onder wie in elk geval de

Het bestuur kan een dagelijks bestuur kiezen.

voorzitter of de secretaris.

2. Elk jaar treden er twee leden van het bestuur af
volgens een daarvoor op te stellen rooster. Een
tussentijds gekozen lid treedt af op het tijdstip,
aangewezen voor degene in wiens plaats hij is
gekozen. Periodiek aftredende bestuursleden zijn
direct herkiesbaar.
3. In tussentijdse vacatures wordt tijdens de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorzien.
In het geval van een vacature wordt het bestuur
tijdelijk gevormd door de overblijvende leden.
Centrop - Statuten

Directeur
Artikel 19
1. Het bestuur stelt een directeur aan en belast deze
met de dagelijkse leiding van de vereniging. Hij is
werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid
van het bestuur, overeenkomstig een daartoe
opgestelde directeursinstructie, waarin zijn taken en
bevoegdheden zijn opgenomen.
2. Om de vereniging te verbinden is de handtekening
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voldoende hetzij van de directeur, hetzij van de

Ledenvergadering aangeboden en de teruggave

voorzitter en de secretaris van het bestuur; van de

delcredere vastgesteld.

directeur evenwel met inachtneming van de
beperkingen, die ten aanzien van zijn bevoegdheden

Besluitvorming Algemene Ledenvergadering

door het bestuur zijn gemaakt.

Artikel 22

3. De directeur is bevoegd de bestuursvergaderingen en de

1. Besluiten worden genomen met volstrekte

Algemene Ledenvergaderingen van de vereniging bij te

meerderheid van stemmen ongeacht het aantal

wonen, tenzij het bestuur respectievelijk de

aanwezige leden op de vergadering met uitzondering

ledenvergadering wegens de behandeling van

van besluiten tot statutenwijziging en ontbinding van

onderwerpen, die de persoon of de functie van de directeur
betreffen, diens aanwezigheid niet wenselijk acht.

de vereniging.
2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk;
stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij

Algemene Ledenvergadering
Artikel 20
1. Tenminste tweemaal per jaar, te weten in het

tenminste eenvierde deel van de aanwezige leden
schriftelijke stemming verlangt.
3. Indien aan de Algemene Ledenvergadering

voorjaar en in het najaar, worden Algemene

elektronische apparatuur voor stemregistratie ter

Ledenvergaderingen gehouden, die schriftelijk door

beschikking staat, vinden alle stemmingen met

het bestuur worden bijeen geroepen en door de
voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger
worden geleid.

behulp van deze apparatuur plaats.
4. Stemmen kunnen bij volmacht worden uitgebracht,
met dien verstande dat ieder lid slechts

2. Voorts roept het bestuur schriftelijk een bijzondere

gevolmachtigde kan zijn voor ten hoogste één ander

Algemene Ledenvergadering bijeen, indien het

lid. Blanco uitgebrachte stemmen alsmede ongeldige

daarvoor termen aanwezig acht of indien tenminste

stemmen worden aangemerkt als niet te zijn

eentiende deel van de leden daarom schriftelijk
verzoekt onder opgave van de te behandelen

uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

onderwerpen.
3. Indien na indiening van een verzoek als in het vorige
lid bedoeld het bestuur niet binnen veertien dagen

Artikel 23
1. Omtrent onderwerpen die niet op de agenda zijn

een Algemene Ledenvergadering bijeen heeft

vermeld, kan evengoed wettig worden besloten in

geroepen tegen een datum, die uiterlijk één maand

een vergadering waar tenminste de helft van de

na indiening van het verzoek is gelegen, kan de

leden aanwezig is, mits het besluit eenstemmig wordt

bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering
schriftelijk geschieden door de verzoekers.
4. Bij toepassing van het voorgaande lid voorziet de

aangenomen.
2. Het bestuur kan bepalen, dat derden tot een
Algemene Ledenvergadering worden toegelaten om

vergadering zelf in de leiding en het secretariaat van

het woord te voeren. Een verzoek van een lid van de

de vergadering.

vereniging om het woord te voeren tijdens een

5. De termijn van oproeping voor een Algemene

Algemene Ledenvergadering kan door het bestuur

Ledenvergadering bedraagt tenminste zeven dagen,

niet worden afgewezen en het bestuur is verplicht om

de dag der vergadering en de dag van oproeping

het lid voldoende spreektijd toe te wijzen.

niet meegerekend.

3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid
kan de voorzitter om redenen van vergaderorde de

Artikel 21

spreektijd van het lid verkorten, hem het woord

1. De voorjaarsvergadering wordt op of voor één juni

ontnemen en/of hem uit de vergadering (doen)

bijeengeroepen; op deze vergadering wordt door het

verwijderen, indien hij dit in het belang van de

bestuur aan de hand van de financiële jaarstukken

vereniging acht.

verslag gedaan van het beheer over het afgelopen
boekjaar.
2. De najaarsvergadering wordt op of voor één

Artikel 24
1. De verkiezing van kandidaten voor de vervulling van

december bijeengeroepen; op deze vergadering

vacatures geschiedt met behulp van stembiljetten,

wordt door het bestuur de begroting voor het

die per stembiljet de namen van alle kandidaten

komende boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene

vermelden.
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2. Ieder lid brengt een stem uit op (ten hoogste) het
aantal kandidaten, waarvoor vacatures aanwezig

verenigingsbegroting voor het komend boekjaar;
b. overeenkomst tot het kopen, vervreemden of

zijn; indien op enig stembiljet op meer kandidaten

bezwaren van registergoederen voor zover het

wordt gestemd dan er vacatures zijn, is het

belang van deze overeenkomst een bedrag van

desbetreffende stembiljet ongeldig.

tienduizend euro (€ 10.000) te boven gaat;

3. De kandidaten die de meeste geldige stemmen
hebben vergaard, worden gekozen. Bij staking van
stemmen vindt, indien in verband met het aantal te
vervullen vacatures noodzakelijk, herstemming plaats
tussen de kandidaten waarbij de stemmen staakten.
4. Indien het aantal kandidaten het aantal vacatures

c. overeenkomsten van geldlening en/of
kredietverlening voor zover niet begrepen onder de
begroting, zoals sub a bedoeld;
d. overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt dan
wel zich voor een derde sterk maakt of zich tot

niet overtreft, worden de kandidaten gekozen

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde

verklaard.

verbindt;

5. De voorzitter van het bestuur van de vereniging wordt
in functie gekozen.

e. activiteiten, waarmee de vereniging zich begeeft op
nieuw terrein of waardoor bestaande activiteiten
worden opgeheven of ingrijpend gereorganiseerd;

Verhouding bestuur/Algemene Ledenvergadering
Artikel 25

Financiële begeleiding

1. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging

Artikel 28

gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak.

1. Het bestuur van de vereniging laat zich bij het
opstellen van de jaarrekening bijstaan door een

2. Het bestuur dan wel een lid van het bestuur kan te

registeraccountant, die binnen vier maanden na

allen tijde door de Algemene Ledenvergadering

beëindiging van het boekjaar financieel verslag

worden ontslagen, maar niet eerder dan de
betrokkene(n) de gelegenheid heeft (hebben) gehad

uitbrengt aan het bestuur.
2. De balans, de resultatenrekening, voorzien van de

zijn (hun) standpunt op de Algemene

door de registeraccountant verstrekte verklaring, en

Ledenvergadering naar voren hebben gebracht.

de jaarverslagen van het bestuur worden tenminste

3. Voor ontslag van een bestuurder c.q. het bestuur is

twee weken voor de ter behandeling hiervan

tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige

bijeengeroepen voorjaarsvergadering ter inzage

stemmen op de vergadering vereist, mits tenminste

gelegd op het kantoor van de vereniging in Velp en

de helft van de leden op de vergadering aanwezig is.

aan alle leden toegezonden.
3. Goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene

Artikel 26

Ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge

1. Het toezicht op het bestuur en de directeur wordt

voor het door haar in het afgelopen boekjaar

uitgeoefend door de Algemene Ledenvergadering.
2. Indien geen enkel bestuurslid in functie is, wordt door

gevoerde beleid.
4. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

de directeur binnen een maand een interimbestuur
geformeerd.
3. De voornaamste taak van het interimbestuur is het
binnen twee weken bijeenroepen van een bijzondere

Reglementen
Artikel 29
1. Bij huishoudelijk reglement en eventuele overige

Algemene Ledenvergadering ter voorziening in de

bijzondere reglementen, die niet in strijd mogen zijn

opengevallen bestuursvacatures.

met deze statuten, kunnen al zodanige regelingen
worden getroffen als wenselijk wordt geacht.

Artikel 27
1. Het bestuur en de directeur houden de Algemene

2. Deze reglementen zullen door de Algemene
Ledenvergadering worden vastgesteld.

Ledenvergadering op de hoogte van de gang van
zaken en geven deze alle verlangde inlichtingen.
2. Het bestuur en de directeur behoeven de
voorafgaande goedkeuring van de Algemene

Statutenwijziging
Artikel 30
1. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden

Ledenvergadering in de navolgende gevallen:

besloten met tenminste tweederde van de geldig

a. de op de najaarsvergadering in te dienen

uitgebrachte stemmen op een Algemene

Centrop - Statuten
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Ledenvergadering, waar tenminste de helft van het

zijn opgeroepen en in deze oproep voorts is vermeld

aantal leden aanwezig is.

dat in de vergadering een voorstel tot ontbinding van

2. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt
binnen zes weken daarna een tweede vergadering
gehouden, waar, ongeacht het aantal aanwezige

de vereniging zal worden gedaan en in stemming
gebracht.
5. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de

leden met tenminste drievierde van de geldig

vereniging geschiedt vereffening door het bestuur

uitgebrachte stemmen kan worden besloten tot

onder toezicht van de Algemene Ledenvergadering,

wijziging van de statuten.

tenzij deze anders beslist.

3. Voor een rechtsgeldig besluit van de Algemene
Ledenvergadering tot wijziging van de statuten is voorts
vereist, dat de leden met inachtneming van een termijn
van tenminste zes weken schriftelijk zijn opgeroepen en
in deze oproep voorts is vermeld dat een voorstel tot
wijziging van de statuten in de vergadering zal worden
gedaan en in stemming gebracht, terwijl de volledige
tekst van de voorgestelde statutenwijziging tenminste
veertien dagen tevoren ter kennis moet zijn gebracht
aan alle leden.
4. Het bestuur laat zo spoedig mogelijk na het
aannemen van de statutenwijziging een notariële
akte van de statuten opmaken.

Juridische geschillen
Artikel 31
Ter kennisneming en beslechting van geschillen tussen
de vereniging en één of meerdere van haar leden, dan
wel geschillen voortkomend uit een voormalig
lidmaatschap, is uitsluitend bevoegd de rechter van het
Arrondissement waarin de vereniging gevestigd is.

Ontbinding van de vereniging
Artikel 32
1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden
besloten met tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen op een Algemene
Ledenvergadering, waar tenminste de helft van het
aantal leden aanwezig is.
2. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt
binnen veertien dagen daarna een tweede
vergadering schriftelijk bijeen geroepen, waar,
ongeacht het aantal aanwezige leden met tenminste
drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen kan
worden besloten tot ontbinding van de vereniging.
3. Bij ontbinding komt het liquidatiesaldo ten bate van
de leden, die tenminste vijf jaren lid zijn geweest en
wel voor gelijke delen, tenzij de ledenvergadering
anders beslist.
4. Voor een rechtsgeldig besluit van de Algemene
Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging is
voorts vereist, dat de leden met inachtneming van
een termijn van tenminste veertien dagen schriftelijk
Centrop - Statuten

Arnhem, 26 november 2001

9

Huishoudelijk reglement
Doel en middelen der vereniging

voorts de aan het betrokken lid in nota staande

Artikel 1

orders annuleren en de uitoefening van de aan het

De vereniging streeft ernaar haar doel langs wettige
weg te bereiken, waarbij onder meer uitgegaan wordt

lidmaatschap verbonden rechten schorsen.
4. Onverminderd het voorgaande heeft de vereniging

van de in artikel 3 van de Statuten genoemde middelen,

het recht, indien en voor zover een lid in gebreke is

toegelicht en aangevuld in de volgende artikelen.

met de richtige nakoming van enige
koopovereenkomst, waarvoor de vereniging garant

Artikel 2
Economische samenwerking van en met haar leden door:
a. het aangaan van overeenkomsten met leveranciers,

staat, in alle rechten van het lid met betrekking tot
zodanige koopovereenkomsten te treden.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die

waarin onder meer wordt vastgelegd, dat de

het gevolg zijn van het in gebreke blijven van het

vereniging de verplichting op zich neemt de door haar

betrokken lid komen geheel te zijnen laste.

leden geplaatste order te betalen binnen de termijn,
welke is overeengekomen met de betreffende

Artikel 4

leverancier alsmede dat de leverancier overeenkomstig

1. Voorts is ieder lid verplicht 75% van zijn inkopen bij de

de met de vereniging overeengekomen voorwaarden

vereniging dan wel bij de leveranciers, met wie de

levert aan de leden;

vereniging heeft gecontracteerd, onder te brengen

b. het door de leveranciers doen inrichten van Centrop
exposities;
c. het ontwikkelen van collectieve activiteiten;
d. het ontwikkelen van alle overige activiteiten, welke
van belang kunnen zijn voor de leden.

met een minimum van € 35.000per hoofdvestiging
en € 20.000voor elke filiaalvestiging van het
desbetreffende lid.
2. De in het voorgaande lid vermelde bedragen kunnen
op voorstel van het bestuur door de Algemene
Ledenvergadering periodiek worden herzien.

Verplichtingen
Artikel 3

Artikel 5

1. Ieder lid is verplicht:

Ieder lid is verplicht:

a. de vereniging te machtigen tot automatische

a. geheimhouding te betrachten omtrent

incasso van het rekeningoverzicht en zorg te

verenigingszaken met betrekking waartoe het

dragen voor voldoende saldo;

bestuur de leden geheimhouding heeft opgelegd of

b. Het bestuur kan in hoge uitzondering hiertoe
ontheffing verlenen. Deze ontheffing is echter niet
mogelijk voor toetredende leden;
c. Mocht in geval van ontheffing de betalingstermijn
van 14 dagen worden overschreden dan vervalt de
ontheffing terstond en is het betreffende lid
verplicht de vereniging alsnog binnen een week te
machtigen tot automatische incasso.
2. Het aan ieder lid te verlenen krediet overschrijdt in
geen geval de hoogte van de gemiddelde
maandelijkse omzet van het afgelopen jaar.
3. Wordt aan de in het voorgaande lid vervatte

aangenomen kan worden dat het de belangen van
de vereniging en/of haar leden schaadt;
b. de in zijn bezit zijnde verenigingsbescheiden niet aan
derden te tonen of anderszins openbaar te maken en
deze bij beëindiging van het lidmaatschap weer
onverwijld bij het bestuur in te leveren;
c. zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de
vereniging volledig na te komen binnen de gestelde
termijn;
d. zich tegenover de overige leden van de vereniging te
gedragen als een goed collega;
e. zich te onthouden van het lidmaatschap van enige

verplichting niet voldaan, dan kan het bestuur het

soortgelijke organisatie in de opticienbranche;

betrokken lid ieder krediet opzeggen en wordt het

f. zich te onthouden van doorlevering aan derden,

betrokken lid gedebiteerd voor boeterente, waarvan

niet-leden, van goederen ingekocht bij leveranciers

het percentage jaarlijks door het bestuur zal worden

met wie de vereniging een overeenkomst heeft

vastgesteld en die loopt vanaf de dag dat het

gesloten ten behoeve van haar leden.

betrokken lid in gebreke is tot en met de dag van
voldoening van het verschuldigde. Het bestuur kan
Centrop - Huishoudelijk reglement
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Inhouding delcredere

Artikel 10

Artikel 6

1. Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag vast ter

In beginsel dient de inhouding van delcredere ter

dekking van de ontwikkelingskosten van collectieve

dekking van de kosten van de vereniging. Het bestuur

activiteiten. Dit bedrag wordt tijdens de behandeling

kan op de najaarsvergadering voorstellen het

van de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan

meerdere, niet benodigd ter dekking van de kosten,
op basis van nacalculatie uit te keren. De uitkering

de vergadering.
2. De overige kosten voortkomend uit collectieve

vindt uiterlijk zes weken na het einde van het

activiteiten, worden op basis van kostprijs

kalenderjaar plaats.

doorberekend aan de deelnemende leden.

Artikel 7

Bestuur

1. De automatische incasso van het rekeningoverzicht

Artikel 11

geschiedt 14 dagen na factuurdatum.
2. Mocht incasso van het rekeningoverzicht niet mogelijk
zijn binnen de daarvoor gestelde termijn dan volgt een
blokkade en kan het bestuur de directeur machtigen in
voorkomende gevallen een regeling te treffen.

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste
nakoming van het in de statuten en reglementen der
vereniging bepaalde.
2. De daaruit voortvloeiende kosten worden ten laste
van de vereniging gebracht.

3. De directeur van de vereniging doet het bestuur
verslag van het niet voldoen aan zijn/hun financiële

Artikel 12

verplichtingen jegens de vereniging door het lid c.q.

De voorzitter of de daartoe gemachtigde directeur

de leden, die in gebreke blijven.

opent, leidt en sluit de bestuursvergadering en is
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken

Artikel 8

gedurende de vergaderingen.

1. Ieder lid ontvangt per veertien dagen, voor zover
mogelijk een rekeningoverzicht met betrekking tot de

Artikel 13

te zijner laste openstaande facturen.

De secretaris dan wel de daartoe door hem gemachtigde

2. Eventuele bezwaren tegen de inhoud van het

directeur is belast met het voeren van de correspondentie,

rekeningoverzicht dienen schriftelijk binnen een

het maken de schriftelijke notulen van de vergadering, het

maand na ontvangst kenbaar te worden gemaakt

bijhouden van de ledenadministratie alsmede het

aan de administratie en ontheffen een lid niet van

uitbrengen van het jaarverslag op de voorjaarsvergadering.

zijn betalingsverplichting, genoemd in artikel 3 van
dit reglement.

Artikel 14

3. Zijn bezwaren tegen de inhoud van eerder genoemd

De penningmeester dan wel de daartoe door hem

rekeningoverzicht gegrond, wordt het betreffende lid

gemachtigde directeur is belast met het financiële

zo spoedig mogelijk na de vaststelling hiervan

beheer van de vereniging en als zodanig

gecrediteerd of een andere regeling getroffen.

verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse

4. Indien binnen de termijn, gesteld in lid 3 van dit
artikel geen bezwaren worden ingediend, wordt het

begroting alsmede voor het jaarlijks afleggen van
financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar.

betrokken lid geacht stilzwijgend akkoord te zijn
gegaan met de inhoud van het rekeningoverzicht.

Artikel 15
De reis-en verblijfkosten alsmede portokosten worden,

Collectieve activiteiten

voor zover in het kader van een bestuursfunctie

Artikel 9

gemaakt, aan de bestuursleden vergoed. Tevens kan

1. De vereniging kan ten behoeve van al haar leden of

aan bestuursleden een vergoeding worden toegekend

een deel daarvan collectieve activiteiten ontplooien.
2. De deelneming aan deze activiteiten is mogelijk

voor door hen in het kader van een bestuursfunctie
verrichte werkzaamheden.

onder voorwaarden, neergelegd in een Reglement
van Orde.
3. De deelneming aan collectieve activiteiten is niet
verplicht.

Artikel 16
1. Op verzoek van tenminste twee bestuursleden schrijft
de secretaris van het bestuur namens de voorzitter een
bestuursvergadering uit.

Centrop - Huishoudelijk reglement
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2. De agenda voor een bestuursvergadering dient

Tevens kan aan de commissieleden een vergoeding

tenminste drie dagen tevoren door de secretaris aan

worden toegekend voor door hen in het kader van een

de bestuursleden te worden toegezonden.

bestuursfunctie verrichte werkzaamheden.

Artikel 17

Accountantscontrole

Een bestuurslid mag geen betaalde functie verrichten

Artikel 21

voor de vereniging met uitzondering van de vergoeding

De boeken en de bescheiden van de vereniging worden

als bedoeld in artikel 15 van dit reglement.

jaarlijks door een registeraccountant gecontroleerd, die
hieromtrent verslag uitbreng aan het bestuur van de

Commissies

vereniging op de voet van het in artikel 28 van de

Artikel 18

Statuten bepaalde.

Het bestuur kan commissies instellen, die haar terzijde
kunnen staan en/of adviseren met betrekking tot

Begroting

onderdelen van haar taak.

Artikel 22
1. Door het bestuur wordt op de najaarsvergadering aan

Artikel 19

de Algemene Ledenvergadering aangeboden een

1. Iedere commissie ontvangt een op schrift gestelde

kostenbegroting voor het komende boekjaar, waarbinnen

taakomschrijving en bestaat uit een oneven aantal

de directeur bevoegd is uitgaven namens de vereniging

leden.

te doen. Voor de aanschaffing van vaste activa en

2. Het voorzitterschap van de commissie wordt bekleed
door een lid van het bestuur van de vereniging dan wel
de door hem gemachtigde directeur. Bij aftreden als

inventaris is de toestemming van het bestuur vereist,
indien deze een bedrag van € 5.000te boven gaat.
2. Overschrijding van een begrotingspost is slechts

bestuurslid wordt tevens voorzien in de benoeming van

toegestaan na voorafgaande goedkeuring van het

een opvolgende voorzitter van de commissie.

bestuur onder overlegging van een suppletiebegroting

3. De overige commissieleden hebben zitting gedurende

met bijbehorende toelichting.

een termijn van twee jaar, tenzij door het bestuur een
andere termijn wordt vastgesteld.
4. De directeur van de vereniging woont de

Wijziging huishoudelijk reglement
Artikel 23

commissievergaderingen bij en draagt onder

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan uitsluitend

verantwoordelijkheid van de voorzitter van de

geschieden door de Algemene Ledenvergadering op

commissie zorg voor de verslaggeving.

voorstel van het bestuur of van tenminste eentiende van

5. Vergaderingen geschieden aan de hand van een
tevoren opgestelde agenda; de van de vergaderingen

de leden, die daartoe strekkende voorstellen schriftelijk bij
het bestuur van de vereniging zullen indienen.

gemaakte notulen zijn niet openbaar.
6. De voorzitter van de commissie brengt aan het

Interpretatieverschillen

bestuur verslag uit van het verhandelde in de

Artikel 24

commissievergaderingen.

1. Indien een geschil ontstaat omtrent de vraag of één of

7. Op de leden van de commissie rust een
geheimhoudingsplicht met betrekking tot het ter
vergadering verhandelde.
8. De commissie legt periodiek verantwoording af van

meer bepalingen van dit Reglement in strijd zijn met
de Statuten, gelden de Statuten.
2. Indien ook de Statuten hieromtrent geen uitsluitsel
geven beslist de Algemene Ledenvergadering.

haar werkzaamheden tegenover het bestuur.
Adviezen, voorstellen, suggesties, voordrachten,
voorgenomen activiteiten en dergelijke worden tevoren
aan het bestuur voorgelegd, dat hieromtrent zonodig een
beslissing neemt.
Artikel 20
De reis- en verblijfkosten alsmede portokosten worden,
voor zover in het kader van een bestuursfunctie gemaakt,
aan de commissieleden vergoed.
Centrop - Huishoudelijk reglement
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Reglement van toelating
Artikel 1

Artikel 4

Geïnteresseerden kunnen zich voor het lidmaatschap

Het inleggeld is thans een éénmalige bijdrage van

aanmelden wanneer zij voldoen aan de volgende

€ 1.300bij toetreding. (Kan eventueel jaarlijks worden

voorwaarden:

aangepast voor nieuwe leden.) Alle inleggelden blijven

a. tenminste twee jaar zelfstandig gevestigd zijn (datum

het eigendom van een lid en worden bij uittreden

van inschrijving Kamer van Koophandel en Fabrieken),

geheel terugbetaald c.q. verrekend.

dan wel een bankgarantie voor twee jaar te verlenen
voor een bedrag van € 7.500;

Artikel 5

b. goede liquiditeits-en solvabiliteitspositie hebben;

Inleggelden moeten voldaan zijn aan de vereniging op

c. geen lid van een soortgelijke organisatie zijn;

de dag dat het lidmaatschap in werking treedt.

d. zich houden aan de ethische normen van de
optiekbranche.

Artikel 6
Na aanmelding van het lidmaatschap wordt de

Artikel 2

kandidaat bij het bestuur voorgedragen en besluit het

Geïnteresseerden zijn verplicht, indien het bestuur dit

bestuur in hoogste instantie over de toelating, doch niet

noodzakelijk acht ter beoordeling van de liquiditeits-

eerder dan nadat leden in de directe omgeving van de

en solvabiliteitspositie, een accountantsverklaring te

kandidaat zijn gehoord.

overleggen.

Het bestuur kan onder opgave van redenen een
kandidaat afwijzen.

Artikel 3
Het bestuur kan onverminderd voorgaande artikelen een

Artikel 7

aanvraag om een lidmaatschap inwilligen indien

Toelating tot de vereniging heeft tot gevolg dat

geïnteresseerde:

aanspraak gemaakt kan worden op alle rechten en

a. het beroep opticien uitoefent overeenkomstig

verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap met

erkende beroepsnormen en als een goed opticien;

uitzondering van het recht een bestuursfunctie te

b. moreel en financieel gunstig bekend staat;

mogen bekleden hetgeen niet eerder dan na verloop

c. voldoet aan de in artikel 4 der Statuten vervatte

van twee jaren is toegestaan.

toelatingseisen.
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