Huishoudelijk reglement – Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Wijnhandelaren
Artikel 1
Plaats van het huishoudelijk reglement in de organisatie.
Het huishoudelijk reglement is gebaseerd op de statuten van de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Wijnhandelaren en stelt nadere regels vast met betrekking tot het geassocieerde
lidmaatschap.
Artikel 2
Bestuur
1. De vereniging heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, welk laatste bestuur
belast is met de dagelijkse leiding van de vereniging.
2. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter en tenminste twaalf (12) leden. De leden
van het algemeen bestuur worden door de ledenvergadering gekozen uit de leden –
natuurlijke personen, uit de bestuurders van ledenrechtspersonen, firmanten van ledenvennootschappen onder firma en beherende vennoten van leden-commanditaire
vennootschappen. Eerst wordt een voorzitter gekozen en daarna de overige leden.
3. Wie de leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar heeft bereikt is niet tot bestuurslid benoembaar.
Artikel 3
Leden
1. a. De vereniging kent gewone leden en geassocieerde leden.
b. Voor het gewone lidmaatschap der vereniging komen in aanmerking de in Nederland
gevestigde vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, natuurlijke
en rechtspersonen, die importeur van en/of, groothandelaar in wijn zijn.
c. Tot het geassocieerd lidmaatschap worden toegelaten natuurlijke- en rechtspersonen die
werkzaam zijn in de wijnsector maar niet voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap van
de KVNW.
Artikel 4
Toegang en stemrecht
1. a. leder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
b. De geassocieerde leden hebben geen stemrecht.
Artikel 5
Voorwaarden geassocieerd lidmaatschap
1.

In aanmerking voor het geassocieerd lidmaatschap komen de volgende organisaties:
a. In Nederland gevestigde organisaties, waaronder niet-commerciële organisaties, zoals
vertegenwoordigende bureaus van wijnproducerende landen en promotiebureaus;
b. Organisaties met een professionele binding met de Nederlandse wijnmarkt mits de belangen
niet in strijd zijn met het beleid van de KVNW;

2.

Daarnaast zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:
a. Geassocieerde leden staan niet in concurrentie met leden;
b. Bedrijven die statutair voldoen aan de criteria voor (volwaardig) lidmaatschap komen niet in
aanmerking voor een geassocieerd lidmaatschap; en

3.

Het Algemeen Bestuur van de KVNW beslist te allen tijde over een aanvraag tot een
geassocieerd lidmaatschap.

Artikel 6
Informatievoorziening
Geassocieerde leden ontvangen:
Informatie
1. Nieuwsbrieven, circulaires en mailings
2. Inzicht op de inspanningen en resultaten inzake belangenbehartiging (politieke lobby)
3. Informatie over wet- en regelgeving (etikettering, accijnszaken, etc.)
4. Mogelijkheden tot vermelding op de website
Marktonderzoek, wetenschappelijk onderzoek, advisering
5. Resultaten van periodiek marktonderzoek
6. Resultaten van periodiek onderzoek naar gezondheid en matige alcoholconsumptie
7. Juridische advisering en helpdeskfunctie
Bijeenkomsten en netwerk
8. Uitnodigingen voor Education Permanente
9. Uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten
Geassocieerde leden ontvangen geen:
Uitnodiging voor Ledenvergaderingen (wel voor evenementen die gekoppeld zijn aan de ALV)
Verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen
Van geassocieerde leden wordt verwacht dat zij op aanvraag van het KVNW bestuur informatie delen
die van belang kan zijn voor de KVNW, tenzij deze informatie vertrouwelijke gegevens bevat.
Het is niet mogelijk om een Bestuurszetel in te nemen noch deel te nemen aan Bestuurscommissies.
Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar is niet beschikbaar voor een geassocieerd lid. Ook de
standaard documenten (zoals in- en verkoopvoorwaarden) die door de KVNW zijn ontwikkeld,
worden niet beschikbaar gesteld aan geassocieerde leden.
Artikel 7
Kosten geassocieerd lidmaatschap
Het entree tarief bedraagt € 1.500,- excl. BTW.
Hiervoor ontvangen organisaties de informatie zoals genoemd in artikel 8, lid 1 t/m 4.
Het tarief voor een volledig pakket bedraagt € 3.000 excl. BTW.
Hiervoor ontvangen organisaties de informatie zoals genoemd in artikel 8, lid 1 t/m 9.

Leden van de gelieerde organisaties zoals ‘De Vereniging van Nederlandse Agenten, Commissionairs,
Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd’ en het College van Wijntaxateurs en Makelaars’
betalen een speciaal tarief van € 510,- excl. BTW per jaar.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar en loopt derhalve van een januari tot en
met eenendertig december.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2016.

