STATUTEN VAN DE SERVICECLUB
"De MULTINATIONALS"

1.

Naam
De studieclub draagt de naam "De Multinationals".

2.

Doel

A)

Het doel van de studieclub is om een gedachten en ervaringsuitwisseling tot
stand te brengen tussen talentvolle jonge zakenmensen die zich middels hun
werk bezig houden met de export. Door het vernemen van andermans
ervaringen beogen de leden de verworven kennis ten goede te kunnen
benutten in hun eigen werkzaamheden, waardoor hun eigen prestaties of de
prestaties c.q. resultaten van hun bedrijven (afdelingen) op een (nog) hoger
peil gebracht kunnen worden.
Het opdoen van contacten die direct of indirect tot een beter resultaat (meer
omzet) kunnen leiden.
Het verbreden van de eigen kennis door ook mee te kunnen kijken in de
keuken van andere bedrijfstakken.
Door het organiseren van themabijeenkomsten kennis opdoen van zakelijke
aspecten die men kan gebruiken bij de dagelijkse werkzaamheden.

B)
C)
D)

3.

Middelen

A)

Het organiseren van bedrijfsbezoeken, waarbij een van de leden zijn bedrijf
presenteert en een beeld geeft van de werkwijze van de bedrijfstak en het
bedrijf op de exportmarkt dan wel de activiteiten van het bedrijf dat wordt
vertegenwoordigd.
Aan de hand van de interesse onder de leden het organiseren van thema
avonden, waar sprekers worden uitgenodigd die in het betreffende onderwerp
als expert kan worden beschouwd.
Het organiseren van informele activiteiten zoals borrels, diners etc. die de
band tussen de leden helpen te versterken.

B)

C)

4.
A)

B)

Leden

Leden van de studieclub zijn werkzaam in de landbouw en/of de voedsel
sector dan wel bij bedrijven die daar nauw verband mee houden en vervullen
een functie die met de export samenhangt.
Om een gezonde en open uitwisseling van ervaringen en ideeën mogelijk te
maken, zullen geen personen van elkaar in de markt beconcurrerende
bedrijven tegelijkertijd lid kunnen zijn (worden).

C)
D)

E)

G)

5.

Lidmaatschap van de studieclub is uitsluitend mogelijk na goedkeuring door
het bestuur.
Het lidmaatschap van de studieclub is niet op persoonlijke titel, doch slechts
vanwege de functie binnen het bedrijf en de positie van het bedrijf binnen de
agrifood-sector.
Wanneer leden van functie binnen het bedrijf of van werkgever veranderen
vervalt automatisch het lidmaatschap van de vereniging, tenzij het bestuur
instemt met verlenging van het lidmaatschap.
Het introduceren van kandidaatleden door leden kan geschieden door het
sturen van een brief aan het bestuur met daarin een korte C.V. van het
kandidaatslid en een omschrijving van diens functie en het bedrijf waarvoor
de werkzaamheden worden verricht.

Contributie
Alle leden van de studieclub zijn een contributie verschuldigd die jaarlijks
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie voor
het nieuwe jaar dient voor 31 maart van het betreffende jaar te worden
voldaan. Leden die hun contributie per 1 mei niet hebben betaald, krijgen
geen uitnodiging van nieuwe activiteiten, totdat zij hun contributie hebben
voldaan.

6.

Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de studieclub kan worden beëindigd per 31 december
van elk jaar, met dien verstande dat de beëindiging uiterlijk op 1 december
van elk jaar schriftelijk moet worden aangekondigd bij het secretariaat van de
studieclub.

7.

Bestuur en vertegenwoordiging

A)

Het bestuur bestaat uit een door de algemene leden vergadering te bepalen
aantal personen, die door de algemene leden vergadering wordt benoemd.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene leden vergadering worden ontslagen of geschorst.
Het bestuur is belast met het besturen van de studieclub en het organiseren
dan wel coördineren van de te houden activiteiten.
Het bestuur is bevoegd tot het aannemen en royeren van leden.
Op de jaarlijks te houden algemene leden vergadering worden eventuele
wijzigingen binnen het bestuur voorgelegd aan de leden.

B)
C)
van
D)
E)

8.

Algemene ledenvergadering

A)

B)
C)
D)

Minimaal een maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering
gehouden, uitgeschreven door het bestuur, te houden gedurende de
decembermaand.
Toegang tot deze vergadering hebben slechts die leden die geen contributie
verschuldigd zijn.
De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter.
Alle besluiten van de algemene ledenvergadering moeten worden genomen
met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
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