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HUISREGLEMENT STICHTING KADERGROEP VISKETEN
Contactgegevens:
Stichting Kadergroep Visketen, Koningin Wilhelminastraat 27, 3751 DE Bunschoten-Spakenburg
RSIN/fiscaal nummer: 8520.78.055
1. Kadergroep Visketen is een onafhankelijke stichting bestaande uit bestuur en ledengroep.
Bestuur en ledengroep dienen een intentieverklaring te ondertekenen.
2. Het Visieplan Kadergroep Visketen 2011/2012 is de basis voor het beleid van de stichting.
3. De Kadergroep wil een platform creëren voor professionals en jonge potentiële bestuurders in
de visketen. Dit platform biedt jonge professionals coaching, training en doorgroei
mogelijkheden naar bestuursfuncties. Het platform biedt anderzijds aan verenigingen,
ondernemers en besturen, een adres waar ketenbrede en praktische kennis en expertise
verkregen kan worden voor het oplossen van vraagstukken. Het platform is tevens een
kweekvijver, die kan faciliteren om gewenste veranderingen in de vissector te bevorderen,
versoepelen of bespreekbaar te maken.
4. Het bestuur bestaat uit:


Voorzitter Nico Waasdorp van Zeevishandel N.Waasdorp BV



Secretaris Caroline Melissant van INZEE Communicatie & Trends



Penningmeester Martijn de Graaf van Vishandel M. de Graaf

5. Het bestuur is bevoegd geschriften te doen opstellen en te verspreiden onder de leden en onder
alle personen en instanties waarvan zij het in het belang van de Kadergroep Visketen gewenst
acht.
6. Het bestuur en de aanwezige leden kiezen de locatie waar de samenkomsten zijn en meldt dit
tijdig aan de ledengroep.
7. Bestuur en leden van de Ledengroep zijn akkoord met het Huisreglement en de jaarlijks
contributie van € 250,00 over te maken op rekeningnummer 1679.66.979 t.n.v. Kadergroep
Visketen.
8. Ieder lid van de Kadergroep Visketen draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en actieve
bijdrage aan de Kadergroep ook door het bijwonen van bijeenkomsten in de vissector en hiervan
verslag te doen naar de groep.
9. Ieder lid dient zich voortijdig aan een samenkomst/vergadering af te melden bij verhindering bij
een van de bestuursleden.

10. Bestuurders en leden krijgen geen vergoeding voor de besteedde tijd voor het verrichten van
algemene werkzaamheden voor de stichting.
11. Indien de stichting gelden verwerft uit subsidies en/of opdrachten, kan het bestuur besluiten
reiskosten te vergoeden en een vergoeding van 35 euro per uur te vergoeden voor besteedde
tijd aan het project. Het bestuur kan dit alleen toekennen als er vanuit het betreffende project
dekking voor is.
12. Op de website www.kadergroepvisketen.nl worden uitsluitend door bestuur en leden van de
Kadergroep Visketen gezamenlijk genomen besluiten of meningen geplaatst.
13. Naar de media wordt alleen gecommuniceerd over standpunten van de Kadergroep Visketen na
overleg met het bestuur en de ledengroep.
14. Bij uitschrijving/opzegging van deelnemerschap wordt geen restitutie van bijdrage door de
Kadergroep Visketen gedaan.
15. De intentieverklaring met huisreglement wordt aan ieder lid verstrekt en de Intentieverklaring
dient door ieder afzonderlijk te worden ondertekend.
16. Indien de stichting wordt ontbonden zal een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting
Kadergroep Visketen worden bestemd voor een met het doel van de stichting overeenkomend
doel te bepalen door het bestuur.

