
Algemene Ledenvergadering Herenboeren Land van Weert 29-01-2020 

Bijlage 2 

A. Vaststellen wijzigingen vorige ALV: 

Artikel 6: in geval van overschot, bepaalt de boer (na samenspraak met bestuur) wat 
ermee gebeurt en  er is een opgelegde volgorde van opties genoemd. Is dit echt zo 
bedoeld? Voorgesteld wordt om de volgorde niet bindend te verklaren.  
Vaststellen. 

In artikel 6 staat ook dat in uitzonderlijke gevallen (bij overschot) Verkoop aan derden 
plaats kan vinden.  Hier is men het niet over eens. Voorgesteld wordt om verkoop 
aan derden als optie te schrappen en te vervangen door het aanleveren aan de 
voedselbank.  
Vaststellen. 

 

B. Voorstel nieuwe wijzigingen: 

In het huishoudelijk reglement staat dat om te voorkomen dat de zeggenschap over 
de Herenboerderij te veel versnipperd raakt,  is het aantal personen dat halve 
certificaten kan verwerven gemaximeerd. Dit betekent dat het aantal uitgegeven 
halve certificaten samen nooit meer dan 5% van de maximaal uit te geven hele 
certificaten mag zijn. Het bestuur ziet hier bij de uitgifte van halve certificaten op toe.  

Voorstel: Omdat de vraag naar halve certificaten groot is, stelt het bestuur voor dit 
percentage lis te laten. Bij goedkeuring: vaststellen.      

                                                                                            

In artikel 3 Ledencertificaten staat dat het aantal monden eens per half jaar 
schriftelijk gewijzigd kan worden. Een aangegeven wijziging gaat per eerste dag van 
de volgende kalendermaand in. 

Voorstel: omdat wisselingen in de opstartfase het geheel erg ingewikkeld kunnen 
maken stelt het bestuur voor om een zin toe te voegen: In de opstartfase in 2020 kan 
het aantal monden per certificaat nog niet gewijzigd worden. Bij goedkeuring: 
vaststellen. 

 

Het huishoudelijk reglement bepaalt dat voordrachten van kandidaten door leden, 
schriftelijk bij het bestuur moeten worden ingediend, uiterlijk 14 dagen voor de 
algemene ledenvergadering waarin de benoeming van een bestuurslid (of 
bestuursleden) geagendeerd staat.  

Voorstel: deze termijn naar 1 week, uiterlijk 7 dagen terug brengen. 

 


