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Statuten TOPinuwregio.nl
Artikel 1
Naam: TOPinuwregio.nl
Postadres: Postbus 1043, 6870 DA RENKUM
De TOPinuwregio.nl wordt vertegenwoordigd door een bestuur. Vastgesteld op 7 personen:
Arjan Marsman
Vacature
Marit Poelstra
Diny Kosters
Pascal Kok
Hans de Kruijf
Willem Postma

Voorzitter
Secretaris
Evenementen
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 2 jaar en treedt af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar voor maximaal 1 termijn.
Ieder bestuurslid heeft 1 stem voor het aannemen van voorstellen is een meerderheid van stemmen
nodig
De kascommissie die uit twee leden bestaat en benoemd wordt door de Algemene
Ledenvergadering, zal 1x per jaar de kascontrole uitvoeren.
Artikel 2
Oprichtingsdatum: vrijdag 25 september 2009
Duur: de TOPinuwregio.nl is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Het boekjaar loopt van
01 januari t/m 31 december
De TOPinuwregio.nl is levensvatbaar bij minimaal 30 leden. Bij minder leden wordt de haalbaarheid
getoetst en is het bestuur bevoegd de TOPinuwregio.nl op te heffen.
Voor toelating tot de TOPinuwregio.nl moet het nieuwe lid aan een aantal criteria voldoen:
het moet een bedrijf zijn
bij voorkeur gevestigd in de regio: Renkum, Doorwerth, Oosterbeek, Heelsum, Wolfheze,
Heveadorp, Heteren, Wageningen
Het bestuur beoordeelt aan de hand van de bovengenoemde criteria en de X-factor of het bedrijf
toegelaten wordt.
Artikel 3
Doel: de TOPinuwregio.nl heeft tot doel: “business to business” en door de kracht van de herhaling
de naamsbekendheid van de deelnemende bedrijven bij particulieren te versterken en te
onderhouden en daardoor meer werk te genereren zowel bij bedrijven als particulieren.
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Dit kan mede tot stand komen door het gemeenschappelijk inkopen van advertentieruimte en het
verspreiden van promotiemateriaal, sponsoring en goede doelen.
Het bestuur wil dit bereiken door geregeld bijeen te komen en na te denken en te brainstormen over
te nemen acties of sponsoring of welke andere mogelijkheden dan ook.

Artikel 4
Lidmaatschap: leden zijn bedrijven, vertegenwoordigd door 1 natuurlijke persoon, die zich schriftelijk
hebben aangemeld bij het bestuur en die door het bestuur als lid zijn toegelaten
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimumperiode van 1 jaar. Opzegging dient te worden
gedaan minimaal 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar. Het bestuur dient de opzegging
te bevestigen.
De contributie bedraagt € 15,00 (excl. Btw) per maand zal iedere maand bij automatische incasso
worden geïnd of per jaar vooruit op basis van een factuur.
De leden zijn gehouden: de statuten en reglementen van de TOPinuwregio.nl, alsmede de besluiten
van het bestuur, na te leven en de belangen van de TOPinuwregio.nl niet te schaden.
Het bestuur kan zonder enige reden leden royeren.
Artikel 5
Het bestuur verantwoordt zich door middel van openbaarheid van de jaarrekening en de begroting
voor het komende jaar. Het bestuur verstrekt informatie middels mail, bijeenkomsten en het
internet. Leden kunnen schriftelijk en mondeling opmerkingen en suggesties plaatsen bij het bestuur.
Artikel 6
De geldmiddelen van de TOPinuwregio.nl bestaan uit: maandelijkse contributie van € 25,00 (excl.
Btw) welke gebruikt zal worden o.a. voor advertenties, promotiemateriaal en het organiseren van
netwerkbijeenkomsten. Bij voldoende activa kan de ruimte gebruikt worden voor sponsoring of
acties.

