HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
art.1 Het huishoudelijk regle ment
wordt geacht al datgene te regelen
wat statutair niet, of niet volledig
geregeld is.

de bestuursleden als ook van de
commissarissen, te vens wordt er
o.a. verslag gedaan van de
financiële situatie.

art. 2 In aan vulling van de statuten
verklaart de Coöperatie dat zij in
gebieden waar een wette lijk vracht
verdeling stelse l in werking is zij
zich zal houden aan de wetten
en/of
de
regelingen
dienaangaande. In een gebied waar
een niet wettelijk vracht verdeling
ste lsel in werking is zal zij deze
respecteren.

art.5 Bestuursverkiezingen: Het
bestuur wordt geko zen tijdens de
jaar vergadering.
Kandidaat
bestuursleden
kunnen
zich
schriftelijk,
of
staande
de
vergadering
kandidaat
stellen.
Stemming geschied door middel van
stembriefjes. Diegene met de
meeste stemmen wordt gekozen
voor een functie , indien er
meerdere functies zijn herhaalt de
procedure zich.

art.3 Het huishoudelijk regle ment
kan uitsluitend gewijzigd worden
door de leden van de coöperatie.
Dit
kan staande een leden
vergadering gebeuren, of via een
schrifte lijke stemming, in beide
e
gevallen dient er een 2/3
meerderheid te zijn van de
uitgebrachte stemmen. In geval van
een schriftelijke ste mming dient
een termijn van 40 dagen genomen
te
worden,
de
uiterste
inle verdatum
d ient
bij
het
wijzigingsvoorstel kenbaar gemaakt
te worden. Ieder lid is gerechtigd
om wijzigingsvoorstellen bij het
bestuur in te dienen. Het bestuur
besluit
bij
meerderheid
van
ste mmen of en hoe het voorstel
wordt voorge legd aan de leden.
art.4 Ledenvergaderingen vinden
plaats
wanneer
nodig.
De
zogeheten jaarvergadering vindt
plaats in het tweede kwartaal van
het
jaar.
Tijdens
een
jaarvergadering
worden
de
verkie zingen gehouden van zowe l

art.6
Verkie zing
van
commissarissen:
Co mmissar issen
worden
gekozen
tijdens
de
jaar vergadering vo lgens de ze lfde
procedure
als
voor
de
bestuursfuncties.
De
commissarissen worden gekozen
voor de duur van een jaar en
kunnen zich herkiesbaar stellen. In
aansluiting op de statuten wordt er
van de commissarissen verwacht
dat zij zich, gedurende de tijd dat
zij
commissaris
zijn,
zu llen
bekwamen
voor
een
bestuursfunctie.
art.7 Indien bestuursleden namens
de coöperatie deelne men aan
besprekingen
en/o f
onderhandelingen
dienen
zij
daarvan schriftelijk verslag te
doen. Deze verslagen blijven op het
kantoor en zijn ter inzage voor de
leden van de coöperat ie en mogen
zonder toestemming van
het
bestuur niet aan derden worden

gege ven.
art.8 Het inleggeld van de
coöperatie bedraagt € 1000,- en
moet in één keer worden vo ldaan
bij
het
aangaan
van
het
lidmaatschap. De waarborgso m
bedraagt € 2,50 per ton, ongeacht
de tonnenmaat en mag in zes
gelijke ter mijnen worden voldaan .
art.8a De
waarde van het
lidmaatschap is gelijk aan het
bedrag wat in art . 8 genoemd
wordt.
art.8b De
waarde van het
lidmaatschap wordt uitgekeerd bij
uittreding van de ELV.
art.9a
Het
streefgetal
met
betrekking op het leden aantal
wordt in een ledenvergadering
vastgesteld en uitgevoerd door het
bestuur.
art.9b Bij een sterk vergroot
lad ingaanbod mag bij meerderheid
bestuursbesluit het leden aantal
met 10% worden vergroot. Bij de
eerst volgende ledenvergadering
wordt opnieuw het ledenaantal
vastgelegd.
art.10 Aspirant-lidmaatschap: Een
aspirant lid doorloopt een proefjaar
waarin men als volwaardig lid
meedraait binnen de coöperatie,
met nagenoeg dezelfde rechten en
plichten als een vast lid, zoals deze
zijn vastgelegd in de St atuten en
het Huishoudelijk Regle ment.
Een aspirant-lid heeft echter geen
ste mrecht en is ook niet gehouden
om gedurende de proefperiode de
waarborgsom
en
het
lidmaatschapsgeld te voldoen.
In de ze periode hebben zowel het
aspirant-lid als de ELV het recht de
overeenkomst eenzijd ig op te
zeggen zonder enige consequentie.
Na een tot wederzijds genoegen

verlopen jaar kan het aspirant
lid maatschap worden o mge zet in
een vast lid maatschap, waarna men
gehouden is de verschuldigde
bijdragen b innen de daar voor
gestelde termijnen te voldoen.
Wordt het aspirant-lidmaatschap
niet
omgezet
in
een
vast
lid maatschap zal dit besluit door
het bestuur schriftelijk aan het
aspirant lid worden medegedeeld.
art.10a Leden die niet optimaal
gebruik maken van de ELV worden
door
de
ledenadministratie
verzocht de ELV te ver laten, dan
we l het lid maatschap op te zeggen.
Een en ander is noodzake lijk i.v.m.
de gestelde norm ( het leden
aantal) de ELV heeft meer baat bij
leden die zo veel mo ge lijk van de
ELV varen.
art.10b Toetsingscriteria zijn o.a.:
Leden d ie binnen 1 jaar niet meer
dan 8 reizen van de ELV hebben
vervoerd.
Leden die b innen 1 jaar nog niet
het volledige inleggeld hebben
voldaan d.w.z. excl. de aparte
waarborgso m
Leden die door hun handelswijze op
enigerlei manier het optimaal
functioneren
van
de
ELV
bele mmeren, zullen door het
bestuur worden aangesproken en op
de hoogte gebracht worden van de
consequenties
voor
hun
lid maatschap. Concreet komt dat
e
e
neer op: 1 keer: waarschuwing; 2
keer: laatste waarschuwing en 3 e
keer: roye ment.
art.10c Leden die de vereniging
verlaten op aanspraak van de
ledenadmin istratie, hebben naast
hun recht van teruggave van het
inleggeld , ook recht op teruggave
van de al dan niet gedeeltelijk
betaalde waarborgso m.
art.10d Leden die na advies van de

ledenadministratie de vereniging
niet wensen te verlaten kunnen bij
meerderheidsbesluit
van
het
bestuur worden geroyeerd. Het
betreffende lid heeft confor m de
statuten art. 11 lid 3 recht van
beroep
via
de
raad
van
commissar issen. Het recht van
teruggave van het inlegge ld blijft
onverkort van kracht.
art.11
Iedere
aangeno men
wijziging in het Huishoudelijk
Regle ment wordt verme ld in het
bulletin. Een geheel up to date
Huishoudelijk Regle ment kan op
kantoor worden afgehaald of via de
ELV-website worden gedownload
(www.elv-transport.com)
art.12 Alle be vrachtingen binnen
Neder land en alle bevrachtingen
vanu it
Neder land
naar
het
buitenland zullen via het ELV
kantoor verlopen.
art.12a Leden dienen zo vee l
mogelijk via de ELV bevr acht te
worden een en ander met in acht
neming van art 2 van dit reglement.
art.12b Laad gereed melden: Ieder
lid dient zich vroegt ijdig aan te
me lden bij het ELV kantoor. Zodra u
bevracht bent en de vermoedelijke
aankomst/losdatum weet, geeft u
dit door aan het ELV kantoor. Zodra
u op de losp laats bent en de
ver moedelijke lossing weet geeft u
dat weer door aan het ELV kantoor.
Op dat moment kan dan worden
overgegaan tot de definit ie ve
indeling en/of bevrachting. Zodra u
daadwerkelijk leeg bent geeft u dat
door aan het ELV kantoor. Tenzij u
reeds door kantoor bevracht was.
Eventuele tussentijdse belangrijke
wijzigingen dienen zo snel mogelijk
te
worden
doorgegeven.
Bevrachting door derden kan alleen
in over leg met kantoor.
art.13a Leden die hun bedrijf

hebben beëindigd en niet meer
werkzaam zijn als zelfstandig
ondernemer in de binnenvaart, en
die hun lid maatschap hebben
opgezegd maar hun inlegge ld niet
hebben
terug
gevorderd
of
gekregen, hebben alsnog recht op
teruggave
van
betaalde
inleggelden. Na rato van uittreding
data worden er jaarlijks een aantal
uitbetaald.
art.13b Ex leden kunnen indien zij
dit wensen het kwartaaljournaal
blijven ontvangen tegen betaling
van een jaarlijkse contributie van €
4,54. e.e.a. in overleg en na
goedkeuring
van het bestuur.
Diegene die het kwartaaljournaal
willen blijven ont vangen kunnen dit
door de contributie jaarlijks laten
weten.
art.14a Contracten t.b.v. de
coöperatie dienen door twee
bestuursleden te worden getekend
of door de coördinator en een van
de bestuursleden. Alvorens tot
tekenen van contracten wordt
overgegaan moet er echter een
meerderheidsbesluit
van
het
bestuur zijn.
art.14b Contracten die betrekking
hebben op vervoer in de vrije
mar kt worden eerst met potentiële
vervoerders besproken die ook lid
zijn van de coöperat ie
art.15a Ge maakte onkosten zoals
reisverblijftele foonof
representatiekosten worden door
de coöperatie vergoed . De ze
onkosten
moeten
duide lijk
gespecificeerd
worden,
de
uitbetaling geschied aan het einde
van een project of aan het einde
van
een
maand.
Uitbetaling
geschied na goedkeuring van de
penningmeester
of
zijn
plaatsver vanger, de ze dient te
tekenen voor akkoord.

art. 15b Voor het bijwonen van een
ledenvergader ing
geldt
een
vergoeding van € 50,- per lid/schip.
Telefoonkosten
worden
door
bestuursleden op onkostennota’s
gezet en na beoordeling uitbetaald.
art.15c Ind ien leden diensten
verrichten voor de coöperatie in
opdracht van het bestuur kunnen
zij bij het bestuur een onkosten
nota indienen. Een en ander moet
van tevoren met het bestuur
worden besproken. Van deze
diensten dient een schriftelijk
verslag te worden gege ven.
art.15d Indien bestuursleden uit
hoofd
van
hun
functie,
vergoedingen
en/of
anderszins
ontvangen, dienen zij deze in ’t
geheel af te dragen aan de
coöperatie.
art.15e De bestuursleden en
commissar issen
ont vangen
een
representatie vergoeding van €
250,- , inclusief reiskosten, per
bestuursvergadering van de ELV of
enig andere vergadering waarin zij
zitting hebben namens de ELV.
Bovendien een kilometer vergoeding
van € 0,27 voor de gemaakte
kilometers boven de 500km.
art.15f
Vergoedingen
t.b.v.
acquisitie, promotie e.a. worden
betaald uit de daar voor bestemde

budgetten, de hoogte dan wel de
mate van vergoedingen in deze
wordt per gebeurtenis bepaald.
art.15g
Telefoonen
internetkosten die verband houden
met hun functie worden door
bestuursleden en commissar issen
op onkostennota’s gezet en na
beoordeling uitbetaald .
art.16 Alle leden dienen de
coöperatie
zoveel
moge lijk
infor matie te verschaffen die
relevant is voor de coöperatie. Zij
kunnen de ze zowel tele fonisch als
ook schriftelijk of mondeling ge ven.
Vooral
informat ie
aangaande
bedrijven
dient
zo
accuraat
mogelijk aan de coördinator verder
gegeven te worden.
art.17 De kantoorfunctie wordt
door een enkel persoon ver vuld tot
het bestuur anders beslist. De ze
persoon krijgt de functie van
coördinator. De taak opdracht of
werkomschrijving krijgt hij/zij van
het bestuur.
art.18 Slotbepaling: In ge vallen
waarin dit reglement niet voor ziet
of in geval van een geschil, beslist
het bestuur onder contro le van de
vergadering.
Dit huishoudelijk reglement is
bi jwerkt in februari 2016

