Huishoudelijk reglement Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta U.A.
Volgens artikel 14 van de statuten van CR Delta worden: ’nadere regels omtrent onder
meer het functioneren van de organen van de coöperatie in één of meer huishoudelijke
reglementen vastgelegd. Vaststelling, wijziging of opheffing van een huishoudelijk
reglement geschiedt door de Ledenraad.’
Inhoud huishoudelijk reglement CR Delta
Artikel 1. Leden
Artikel 2. Afdelingen
Artikel 3. Kringen
Artikel 4. Hoofdbestuur
Artikel 5. Geschillencommissie
Artikel 6. Commissie toezicht erkende gegevensverzameling
Artikel 7. Vergaderingen besturen
Artikel 8. Gedragscode
Artikel 9. Stemmingen
Artikel 10. Reglementen
Artikel 11. Wijzigingen
Artikel 12. Uitlegging
Artikel 13. Bezoldiging
Artikel 14. Slotbepaling
Huishoudelijk reglement
Leden
Artikel 1. (art. 3 statuten)
1. Binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek tot lidmaatschap beslist het
Hoofdbestuur daarover. Na de schriftelijke goedkeuring van het Hoofdbestuur, tekent
het nieuw toegetreden lid een verklaring van lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk.
3. De coöperatie kent melkveeleden en vleesveeleden. Leden geven zelf aan of ze als
melkveelid dan wel als vleesveelid aangemerkt willen worden. Dubbel lidmaatschap is
niet mogelijk.
4. Tussen de leden mag niet worden gediscrimineerd
Afdelingen
Artikel 2. (art. 6 statuten)
1. De organisatie kent per 1 december 2006 37 afdelingen met elk 3 bestuurders.
Afdeling
1. Noord-Holland Midden
2. Noord-Holland Noord
3. Zuidwest-Friesland
4. Noordwest-Friesland
5. Mid-Friesland
6. Kuinderland
7. Zuid-Friesland
8. Zuidwest-Drenthe
9. Lauwersland
10. Noordoost-Groningen
11. Drie Provinciën
12. Zuidoost-Drenthe
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Weerselo
Ambt-Delden
Den Ham
Raalte
Groenlo
Lochem
Doetinchem
Flevoland
Hasselt
Oost-Veluwe
Vallei
Rivierengebied Oost
Gooi & Veenland
Waard & Rijnland
Stadslanden
Rivierenland West
Eilanden
West-Brabant
Midden-Brabant
Meijerij
Kempen
Land van Cuyk
Peel & Maas
Zuid- en Midden-Limburg
Landelijke vleesveeafdeling

2.

Eens per vijf jaar bekijkt het Hoofdbestuur of de gemaakte indeling nog
juist is. Zo nodig wordt het gebied aangepast na ingewonnen advies van
de betrokken afdelingsbesturen.
Het rooster van aftreden voor de afdelingsbestuurders start op 1 september 1998.
In geval van een vacature in een Afdelingsbestuur wordt door het bestuur van de
afdeling een ander lid kandidaat gesteld voor het Afdelingsbestuur. Het
Afdelingsbestuur dient bij de keuze van de door hem voorgedragen kandidaten de
vertegenwoordiging van het hele gebied voorop te stellen en bij voorkeur rekening te
houden met de representativiteit van de betreffende kandidaten met betrekking tot de
deelneming aan het dienstenpakket van de vereniging. Het Afdelingsbestuur kan
binnen zijn afdeling kieskringen hanteren ten behoeve van een regionale spreiding
van de afdelingsbestuurders.
De leden worden in de gelegenheid gesteld tegenkandidaten in te dienen; tien
leden kunnen bij ondertekend schrijven een kandidaat aandragen tot drie dagen voor
de aanvang van de vergadering waarin de verkiezing is geagendeerd. Bij de
kandidaatstelling wordt een verklaring uitgebracht, waaruit blijkt dat de kandidaat
bereid is een benoeming te aanvaarden.
De verkiezing voor de vervulling van de vacature zal plaatsvinden op de
eerstvolgende ledenvergadering van de afdeling.
Het Afdelingsbestuur kan besluiten de vergadering van de afdeling te spreiden over
meerdere regionale bijeenkomsten.
Het Afdelingsbestuur kiest zo vaak als nodig uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris.
De secretaris van de afdeling is belast met het bijhouden van de notulen van de
vergaderingen van de afdeling.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
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Kringen
Artikel 3. (art. 7 statuten)
1. Zes afdelingen vormen tezamen een kring. De landelijke vleesveeafdeling is niet aan
één kring gekoppeld. De bestuursleden van de vleesveeafdeling zijn als
kringbestuurder aanwezig bij de kringbijeenkomst van de kring waarin zijn woonachtig
zijn.
2. Een Kringbestuur bestaat in beginsel uit achttien personen. In het geval een bestuurslid
van de vleesveeafdeling als kringbestuurder bij de kringbijeenkomst aanwezig is, zal
een Kringbestuur uit negentien personen bestaan.
3. De secretaris is belast met het bijhouden van de notulen van de vergaderingen van de
kring. Hij kan deze werkzaamheden overdragen aan een ambtelijk secretaris.
4. De organisatie kent zes kringen:
Kring 1: Noord-Holland Noord, Noord-Holland Midden, Noordwest Friesland, Zuidwest
Friesland, Zuid- Friesland, Kuinderland
Kring 2: Mid-Friesland, Lauwersland, Drie Provinciën, Noordoost -Groningen, ZuidoostDrenthe, Zuidwest Drenthe
Kring 3: Den Ham, Weerselo, Ambt-Delden, Lochem, Groenlo, Doetinchem
Kring 4: Flevoland, Vallei, Rivierengebied Oost, Hasselt, Raalte, Oost-Veluwe
Kring 5: Gooi & Veenland, Stadslanden, Waard & Rijnland, Rivierenland West, Eilanden,
West-Brabant
Kring 6: Midden-Brabant, Land van Cuijk, Meijerij, Kempen, Peel & Maas, Zuid- en
Midden-Limburg
Zoals in lid 1 is omschreven, is de landelijke vleesveeafdeling (als 37 e afdeling) niet
aan een specifieke kring gekoppeld.
5. Elke afdeling vaardigt drie bestuurders af naar de kring.
Hoofdbestuur
Artikel 4. (art. 9 statuten)
1. Hoofdbestuursleden dienen een rundveebedrijf te voeren, dat bij voorkeur gebruik
maakt van alle basisactiviteiten (stamboekregistratie, melkproductieregistratie,
Registratie van Exterieurgegevens en KI).
2. De secretaris is belast met het bijhouden van de notulen van de vergaderingen van het
Hoofdbestuur. Hij kan deze werkzaamheden overdragen aan een ambtelijk secretaris.
3. Het Hoofdbestuur is bevoegd één of meer adviseur(s) aan zich toe te voegen, die
slechts een adviserende stem heeft (hebben).
4. Het Hoofdbestuur is bevoegd om op voordracht van het Kringbestuur en/of het
Afdelingsbestuur andere commissies en/of platforms in te stellen dan de in de statuten
reeds genoemde.
5. Het aftredende hoofdbestuurslid treedt op het moment van aftreden uit alle functies die
hij uit hoofde van zijn lidmaatschap van het Hoofdbestuur bekleedde.
Geschillencommissie
Artikel 5. (art. 11.1 statuten)
1. De leden en plaatsvervangende leden van de geschillencommissie worden benoemd
voor een periode van vier jaar. Zij zijn maximaal twee keer herbenoembaar, steeds voor
een zelfde periode. Minimaal één van de commissieleden is een jurist.
2. Onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie is in ieder geval het
lidmaatschap van een bestuurlijk orgaan van CR Delta, niet zijnde de
geschillencommissie, of het bekleden van een door CR Delta bezoldigde functie.
3. De bevoegdheden en werkwijze van de geschillencommissie zijn nader geregeld in het
reglement geschillencommissie, dat is vastgesteld door het Hoofdbestuur.
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Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling
Artikel 6. (artikel 11.2 statuten)
1. Het toezicht op de naleving van de reglementen voor erkende gegevensverzameling en
verwerking op het gebied van prestatiekenmerken wordt door het Hoofdbestuur
gedelegeerd aan de commissie toezicht erkende gegevensverzameling.
2. De commissie toezicht erkende gegevensverzameling bestaat uit maximaal vijf leden,
die voor een periode van vier jaar worden benoemd door het Hoofdbestuur. De leden
van de commissie kunnen éénmaal worden herbenoemd.
3 De taken en bevoegdheden van de commissie zijn nader geregeld in een reglement
commissie toezicht erkende gegevensverzameling.
4. Veehouders kunnen tegen besluiten van de commissie toezicht erkende
gegevensverzameling in beroep gaan bij de geschillencommissie.
Vergaderingen Afdelingsbestuur, Kringbestuur, Hoofdbestuur
Artikel 7.
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij ontstentenis van de voorzitter
leidt de vice-voorzitter de vergadering. Wanneer ook deze afwezig is, voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
Gedragscode
Artikel 8.
1. Door de Ledenraad wordt een gedragscode opgesteld, die van toepassing
is op het gehele bestuurlijk kader van CR Delta u.a.
Stemmingen
Artikel 9.
1. In geval van enkele kandidaatstelling wordt de aldus gestelde kandidaat geacht te zijn
verkozen.
2. Stemmingen over personen in het bestuur vinden plaats met gesloten briefjes.
Ongeldige en blanco briefjes worden niet meegeteld.
3. De persoon die bij een verkiezing de volstrekte meerderheid van stemmen heeft
verkregen, is verkozen. Wordt die meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming
plaats tussen de twee personen met de meeste stemmen. Bij staking van de stemmen
bij herstemming beslist het lot.
4. Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan tenzij de Ledenraad anders beslist.
5. In de vergadering kan over zaken schriftelijk worden gestemd. De voorzitter beslist in
dezen.
6. Schriftelijke besluitvorming zonder bijeenroeping van de vergadering is toegestaan.
Reglementen
Artikel 10.
Naast het huishoudelijk reglement kent de coöperatie nog de volgende
reglementen:
1. Stamboekregistratie
2. Melkproductieregistratie
3. Registratie van exterieurgegevens
4. Reglement voor de publicatie van fokwaarden
5. Reglement prestatieonderzoek secundaire kenmerken
6. Reglement prestatieonderzoek vleesproductiekenmerken
7. Reglement geschillencommissie
8. Algemene voorwaarden
9. Algemene voorwaarden software
10. General terms and conditions Software
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11. General terms and conditions
12. Reglement Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling
Deze reglementen worden vastgesteld door het Hoofdbestuur.
Wijzigingen
Artikel 11.
Wijzigingen in dit reglement, die bij besluit van de algemene vergadering zijn vastgesteld,
treden terstond in werking, tenzij in het besluit anders is vastgesteld.
Uitleg
Artikel 12.
Uitleg van dit huishoudelijk reglement of van enig artikel daarvan is voorbehouden aan het
Hoofdbestuur.
Bezoldiging
Artikel 13.
1. Het Hoofdbestuur stelt de bezoldiging vast van de leden van, het Kringbestuur, het
Afdelingsbestuur, de Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling en de
Geschillencommissie en doet de Ledenraad hiervan melding.
2. De Commissie Bijzondere Diensten (CBD) ingesteld door de Ledenraad stelt de
bezoldiging van de leden van het Hoofdbestuur vast en doet de Ledenraad hiervan
melding.
Slotbepaling
Artikel 14.
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 juli 2010.
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