Huishoudelijk reglement

December 2018
Intrakoop

2/2

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

Intrakoop: Intrakoop, Coöperatieve Inkoopvereniging voor zorg- en welzijn U.A.

de coöperatie: de hierboven genoemde vereniging Intrakoop

statuten: de statuten van Intrakoop

directeur: de bestuurder als bedoeld in artikel 10 van de statuten

raad van toezicht: het orgaan als bedoeld in artikel 13 van de statuten

algemene vergadering: de Algemene Ledenvergadering als bedoeld in de artikelen 22,
24 en 25 van de statuten

Artikel 2 Raad van toezicht
Voorstellen c.q. voordrachten van de raad van toezicht ten aanzien van de omvang van de
raad en / of de daarin te benoemen personen (statuten artikel 13, leden 1 en 2).
1.

2.

3.

4.

Bij bovengenoemde voorstellen / voordrachten dient de raad niet alleen het statutair
bepaalde minimum en maximum aantal leden in acht te nemen, doch ook de wenselijkheid
van een zodanige samenstelling van de raad, dat daarin de verscheidenheid van de
zorginstellingen, die lid zijn van de coöperatie, wordt weerspiegeld.
De voorstellen / voordrachten van de raad worden uiterlijk zes weken voor de algemene
vergadering, waarin ze aan de orde komen, aan alle leden schriftelijk bekend gemaakt. Bij
voordrachten voor in de raad te benoemen personen worden de naam, leeftijd, functie en
naam werkgever van betrokkene(n) vermeld en eventuele andere relevante gegevens.
Leden kunnen (andere) voorstellen/voordrachten tot uiterlijk drie weken voor de in lid 2
bedoelde vergadering schriftelijk indienen bij de directeur. Deze draagt zorg voor
onverwijlde toezending aan alle leden.
Voorstellen/voordrachten van een lid dienen te worden ondersteund door ten minste tien
andere leden, blijkende uit mede ondertekening van het voorstel c.q. de voordracht. Ook
degene, die door leden voor benoeming wordt voorgedragen, dient schriftelijk van haar /
zijn instemming te doen blijken.

Artikel 3 Vertegenwoordiging en presentielijst
algemene vergadering
1.

2.

3.
4.

Een lid kan in de algemene vergadering alleen vertegenwoordigd worden door:
a.
de natuurlijke persoon die het lid schriftelijk aan de coöperatie heeft aangewezen
conform artikel 8, de leden 1 en 2 van de statuten, of
b.
een andere natuurlijke persoon die bestuurder en/of werknemer van dit lid of bestuurder
en/of werknemer van een ander lid van de coöperatie is.
Een lid kan zich in de algemene vergadering overeenkomstig lid 1 sub b slechts doen
vertegenwoordigen indien voor de desbetreffende vergadering een schriftelijke volmacht van
de volmachtgever door de directeur is ontvangen. In deze volmacht is vermeld de naam van
het lid aan wie volmacht is verleend alsook de naam van de natuurlijke persoon die namens de
volmachtgever optreedt.
Een natuurlijk persoon mag maximaal één lid op basis van een volmacht, als bedoeld in lid 2,
vertegenwoordigen.
Voor aanvang van een algemene vergadering wordt een presentielijst opgemaakt, waarop in
ieder geval wordt vermeld:
de namen van de leden;
de lidnummers van de leden;
de namen van de namens een lid ter vergadering aanwezige personen;
de naam van degene die het stemrecht van het lid uitoefent;
de aantekening van de volmacht als bedoeld in lid 2.

