Statuten VLA
Inleidende bepalingen.
1. De vereniging: Vereniging FABRIEKEN VAN LUCHTTECHNISCHE APPARATEN (VLA)
is opgericht op een januari negentienhonderd negenenzeventig
Zij is een brancheorganisatie in de zin van de Statuten van de Vereniging FME-CWM te
Zoetermeer, nader te noemen FME.
2. Dientengevolge zijn enkele in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de FME
omschreven bepalingen opgenomen in de eigen statuten van de vereniging.
3. Anderzijds is de FME statutair jegens de vereniging gehouden tot inachtneming van de
hieronder aangehaalde verplichtingen, te weten:
a. zich te onthouden van de behandeling van de specifieke zaken van de vereniging,
behalve indien deze daarom verzoekt;
b. de vereniging behulpzaam te zijn bij de behandeling van de onder a. bedoelde zaken,
indien deze daarom verzoekt;
c. de vereniging in te schakelen bij de behandeling van algemene onderwerpen welke
de FME als geheel betreffen.
Artikel 1.
Naam en zetel.
1. De vereniging is genaamd: Vereniging van Leveranciers van Luchttechnische Apparaten
(VLA).
2. De vereniging is gevestigd te Zoetermeer, ten kantore van de FME.
Artikel 2.
Doel.
1. De vereniging heeft ten doel de economische, maatschappelijke en technische belangen
van haar leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op
de vervaardiging van, de import van en de dienstverlening op het gebied van
luchttechnische componenten en producten in de breedste zin van het woord.
2. De vereniging laat de behartiging van de overige daarvoor in aanmerking komende
belangen over aan de FME.
3. Te dien einde zal de vereniging:
a. alleen besluiten nemen inzake onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de in
het eerste lid omschreven belangen;
b. de behandeling van onderwerpen van algemene strekking overlaten aan de FME;
c. op verzoek van de FME medewerking verlenen in zaken waarin de FME tot algemene
beleidsvorming wil komen, indien dit niet strijdig is met artikel 2, lid 1.;
d. in haar optreden naar buiten kenbaar maken dat de werkzaamheden van de
vereniging geschieden in het kader van de FME.
Artikel 3.
Middelen.
De vereniging tracht haar doel langs wettelijke weg te bereiken door gezamenlijk:
a. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de leden op gebied van:
1) onderzoek
2) bewustwording creëren bij gebruikers en belanghebbenden
3) voorlichting geven
4) lobby activiteiten
5) wet en regelgeving beïnvloeden
6) kennis delen
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7) innoveren
b. het voorstaan van de belangen van de leden en het uitbrengen van adviezen daar, waar
zulks wenselijk is;
c. benoeming, respectievelijk voordracht ter benoeming van personen in daarvoor in
aanmerking komende besturen en colleges;
d. het samenwerken met, steunen van en deelnemen aan andere verenigingen en
organisaties;
e. alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk
kunnen zijn.
Artikel 4.
Leden.
1. Gewone leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn algemeen te goeder naam en
faam bekend staande, natuurlijke personen, niet rechtspersoonlijkheid bezittende
vennootschappen en rechtspersonen, die blijkens hun leveringsprogramma als
fabrikanten en/of importeurs van luchttechnische producten moeten worden aangemerkt
dan wel dienstverlenende activiteiten ontplooien met betrekking tot luchttechniek.
2. Geassocieerde leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn algemeen te goeder
naam en faam bekend staande, natuurlijke personen, niet rechtspersoonlijkheid
bezittende vennootschappen en rechtspersonen, die blijkens hun leveringsprogramma
als groothandel in dan wel toeleveranciers van luchttechnische producten moeten
worden aangemerkt en zich derhalve verbonden voelen met de doelstellingen en
activiteiten van de vereniging doch zich niet direct bezig houden met de in lid 1
genoemde activiteiten. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht in de Algemene
ledenvergadering en kunnen tevens geen bestuursfunctie vervullen.
3. Partners zijn de navolgende te goeder naam en faam bekend staande, natuurlijke
personen, niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen en rechtspersonen,
die zich verbonden voelen met de doelstellingen en activiteiten van de vereniging doch
zich niet direct bezig houden met de in lid 1 en 2 genoemde activiteiten:
- Brancheorganisaties, die verwant zijn met de luchttechnische branche
- Media – en beursorganisatie.
- Overheidsinstanties & kennisinstellingen.
- Maatschappelijke organisatie en overige relevant stakeholders.
Partners hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering, en kunnen tevens geen
functie vervullen in het algemeen bestuur.
4. Bij aanvraag van het lidmaatschap is het aan het bestuur te beslissen of een lid wordt
aangemerkt als gewoon lid of geassocieerd lid. Alle gewone leden ressorteren onder
tenminste één sectie.
Artikel 5.
Verkrijging van het lidmaatschap.
1. De aanvraag voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat, een en
ander met opgave van de gegevens, welke nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire
vereisten voor het lidmaatschap is voldaan.
2. De branchemanager toetst de aanvraag op basis van de lidmaatschapscriteria, die in de
statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Indien de secretaris oordeelt dat
aan alle lidmaatschapscriteria wordt voldaan, wordt de aanvraag met deze gegevens
door de branchemanager voorgelegd aan het bestuur, die omtrent de al dan niet
toelating gemotiveerd een besluit neemt. Van dit besluit wordt door het secretariaat
schriftelijk melding gedaan aan de betrokken aanvrager en aan de leden van de
vereniging.
3. Tegen een afwijzend besluit kan de aanvrager binnen één maand na dagtekening van
dit besluit in beroep komen bij de algemene ledenvergadering die bij gemotiveerd besluit
beslist over al dan niet toelating tot het lidmaatschap.
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Artikel 6.
Einde van het lidmaatschap.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. bij lidmaatschap van:
- een rechtspersoon of een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid: wanneer
deze ophoudt te bestaan;
- een natuurlijk persoon: bij diens overlijden.
b. door opzegging aan de vereniging bij aangetekende brief aan de branchemanager.
Indien de opzegging geschiedt voor één oktober van het lopende kalenderjaar,
eindigt het lidmaatschap per een en dertig december van dat jaar.
Bij opzegging na dertig september eindigt het lidmaatschap per een en dertig
december van het daarop volgende kalenderjaar.
Een lid kan zijn lidmaatschap door opzegging onmiddellijk beëindigen indien
redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
c. door opzegging aan het lid door het bestuur. Het betrokken besluit wordt aan het lid
per aangetekende brief medegedeeld. Een zodanige opzegging doet het
lidmaatschap met onmiddellijke ingang vervallen en kan alleen geschieden:
- wegens het niet meer voldoen aan de in deze statuten gestelde vereisten voor het
lidmaatschap;
- wegens het niet nakomen van enige financiële verplichting tegenover de
vereniging;
- wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting bij besluit van de Algemene Vergadering wegens gedrag in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan wel wegens benadeling
van de vereniging op onredelijke wijze. Een besluit tot ontzetting dient te worden
genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. In alle gevallen, waarin ontzetting uit het lidmaatschap kan plaatsvinden, kan de
Algemene Vergadering met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen,
besluiten het betrokken lid voor een termijn van ten hoogste zes maanden te schorsen.
3. Wanneer het lidmaatschap, anders dan ingevolge het bepaalde in lid 1, onder a., in de
loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de contributie over dat kalenderjaar in haar
geheel verschuldigd.
4. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem
van toepassing. De bevoegdheid tot opzegging is de leden ontzegd voor het geval van
wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
5. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing.
Artikel 7.
Algemene Vergadering.
1.
Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door deze
statuten of de wet aan enig ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen.
2.
Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene Vergadering gehouden.
In deze vergadering wordt in ieder geval:
a. door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen kalenderjaar;
b. door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen
kalenderjaar gevoerde beheer;
c. door de kascommissie als bedoeld in artikel 9 verslag uitgebracht van haar
bevindingen inzake vorengenoemde rekening en verantwoording, waarna de taak van
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3.

4.

5.

de onderhavige kascommissie is beëindigd; Het verslag van de kascommissie kan
worden vervangen door een accountantsverklaring;
d. een door het bestuur in te dienen begroting van inkomsten en uitgaven voor het
komende kalenderjaar vastgesteld;
e. de kascommissie voor het lopende kalenderjaar benoemd.
Voorts wordt een Algemene Vergadering gehouden:
a. zo dikwijls het bestuur dat nodig oordeelt;
b. wanneer ten minste één lid zulks schriftelijk aan het bestuur verzoekt. In dat geval
dient het bestuur ervoor zorg te dragen dat deze Algemene Vergadering binnen vier
weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden.
Algemene Vergaderingen worden schriftelijk op een termijn van minstens vijftien
werkdagen door de branchemanager bijeengeroepen, een en ander onder gelijktijdige
toezending van de agenda van de desbetreffende vergadering. Zij worden geleid door
de voorzitter of bij diens belet of ontstentenis door een van de andere bestuursleden.
Ieder lid heeft het recht in de Algemene Vergadering voorstellen te doen, mits deze tien
werkdagen vóór de vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Het bestuur plaatst het
voorstel op de agenda van de desbetreffende vergadering en stuurt de aanvulling op de
agenda onverwijld doch ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering toe aan de leden.

Artikel 8.
Stemming.
1. Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen alleen genomen worden met betrekking
tot punten, welke op de agenda van de desbetreffende vergadering zijn geplaatst.
In het geval dat alle gewone leden in de vergadering aanwezig casu quo
vertegenwoordigd zijn, geldt het vorenstaande niet met betrekking tot punten
waaromtrent met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten
kunnen worden genomen.
2. Aan een stemming kan uitsluitend worden deelgenomen door een gewoon lid, indien dat
lid zelf ter vergadering aanwezig is, dan wel door een ter vergadering aanwezige
vertegenwoordiger van een lid-niet natuurlijk persoon. Onder ‘vertegenwoordiger van
een lid-niet natuurlijk persoon’ wordt hier verstaan één van de beherende vennoten van
een lid dat vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is en één van de bestuursleden
of een door zijn bestuur gevolmachtigde medewerker van een lid-rechtspersoon.
3. Besluiten van de Algemene Vergadering worden, ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige, casu quo vertegenwoordigde gewone leden, genomen met volstrekte
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, behoudens wanneer in deze statuten
anders is bepaald. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Bij staking
van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van
stemmen over personen beslist de voorzitter.
4. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de
Algemene Vergadering anders besluit.
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten en niet-ondertekende briefjes.
5. Elk gewoon lid heeft één stem. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.
Artikel 9.
Kascommissie.
1. Door de algemene vergadering benoemt jaarlijks de kascommissie die bestaat uit twee
gewone leden.
2. Elk jaar treedt één kascommissielid af en wordt één kascommissielid nieuw benoemd.
3. De kascommissie onderzoekt de in artikel 7 lid 2b van deze statuten en brengt verslag
uit van haar bevindingen aan de algemene vergadering.
4. De algemene vergadering kan in plaats van aan een kascommissie de controle
opdragen aan een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsulent
(AA).
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Artikel 10.
Secties.
1. Door de gewone leden kunnen binnen de vereniging secties worden gevormd.
2. Elk der te vormen secties behoeft de instemming van de Algemene Vergadering.
3. De missie, doelstellingen en activiteiten van een sectie moeten de algemene missie,
doelstellingen en activiteiten van de vereniging versterken en mogen daarmee niet in
strijd zijn.
4. De leden van elke sectie wijzen uit hun midden van de gewone leden drie
sectiebestuursleden aan. Het sectiebestuur kiest uit haar midden één sectiebestuurder
welke als voorzitter van de sectie wordt aangewezen. Deze aanwijzing geldt tevens als
bindende voordracht voor bestuurslid. Ten aanzien van deze voordracht dient op de
eerstvolgende Algemene Vergadering met inachtneming van artikel 11 een besluit te
worden genomen.
5. Een sectie dient jaarlijks een jaarplan met begroting in die door de sectievergadering
moet worden goedgekeurd.
6. Een sectie bepaalt aan de hand van haar jaarplan en benodigde budget zelf de hoogte
van de contributie van de sectie.
7. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de Algemene Vergadering, wordt voor elke sectie een Algemene
Sectievergadering gehouden.
In deze vergadering wordt in ieder geval:
a. door het sectiebestuur verslag uitgebracht over het afgelopen kalenderjaar;
b. door het sectiebestuur rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen
kalenderjaar door hem gevoerde beheer;
c. een door het sectiebestuur in te dienen sectiebegroting van inkomsten en uitgaven
voor het komende kalenderjaar vastgesteld.
8. De kascommissie als bedoeld in artikel 9 is ook ten aanzien van de in lid 4 sub b van dit
artikel genoemde rekening en verantwoording bevoegd.
De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de sectie.
9. Een sectie is met uitsluiting van alle andere verenigingsorganen bevoegd de specifieke
activiteiten van de sectie te beoordelen en dienaangaande besluiten te nemen. Artikel 8
is van overeenkomstige toepassing. Specifieke sectieactiviteiten zijn die activiteiten die
in aanzienlijke mate alleen de belangen van de sectieleden raken.
Bij twijfel dient het oordeel van de Algemene Vergadering te worden gevraagd, dat
bindend is.
10. De leden van een sectie zijn tegenover de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de
financiële verplichtingen die door de sectie zijn veroorzaakt, behoudens indien en voor
zover het bestuur anders besluit.
Artikel 11.
Bestuur, benoeming van voorzitter.
1. Het bestuur, in deze statuten ook te noemen “algemeen bestuur” bestaat uit minimaal
drie natuurlijke personen waaronder een voorzitter.
2. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar
één en ander met dien verstande dat jaarlijks minstens één bestuurslid zal aftreden
volgens het door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Een aftredend lid van het
algemeen bestuur is voor één maal herkiesbaar.
3. Een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid wordt ten deze vertegenwoordigd door
een der beherende vennoten en een rechtspersoon door een lid van zijn bestuur of een
door zijn bestuur gevolmachtigd medewerker.
4. Als bestuurslid is gekozen hij, die, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige casu
quo vertegenwoordigde leden, de meeste van de geldig uitgebrachte stemmen op zich
heeft verenigd. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter.
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5.

6.

7.

Het algemeen bestuur draagt een voorzitter voor die door de Algemene Vergadering
wordt benoemd. De voorzitter is onafhankelijk en dient de belangen van alle secties naar
evenredigheid, evenwichtig en neutraal te behartigen. Het algemeen bestuur kent tevens
een vicevoorzitter die wordt aangewezen door de voorzitters van de secties. De
voorzitter en de vicevoorzitter treden tevens op als voorzitter en vicevoorzitter van de
vereniging.
Tussentijds opengevallen vacatures worden vervuld in de eerstvolgende Algemene
Vergadering. Hierbij dient artikel 11 lid 2 – tweede zin – in acht genomen te worden. Een
ter aanvulling van een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid heeft zitting voor de
resterende zittingsperiode van zijn voorganger tenzij de Algemene Vergadering besluit in
afwijking van het vorenstaande dit bestuurslid voor vier jaar te benoemen. In geval van
een of meer vacatures in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de resterende
bestuursleden.
De vereniging kent een dagelijks bestuur bestaande uit de sectievoorzitters en de
voorzitter van het algemeen bestuur.

Artikel 12.
1. Het bestuur vergadert zo vaak als het zulks nodig oordeelt.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen. Elk bestuurslid heeft één stem.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij anders
wordt besloten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 13.
De leden van het bestuur betrachten bij hun werkzaamheden onpartijdigheid en houden
zaken- en bedrijfsgeheimen, waarvan zij kennis nemen, geheim.
Deze verplichting tot geheimhouding blijft ook na hun aftreden als bestuurslid bestaan.
Artikel 14.
Secretariaat.
1. Het secretariaat en het penningmeesterschap van de vereniging worden op basis van
een overeenkomst gevoerd door het bureau van de FME, welk bureau na overleg met
het bestuur een functionaris (nader te noemen “branchemanager”) aanwijst ter vervulling
van die taken en na overleg met het bestuur de voor de taken beschikbare tijd bepaalt.
2. De branchemanager maakt geen deel uit van het bestuur.
3. De branchemanager betracht bij zijn werkzaamheden onpartijdigheid en houdt de
zaken- en bedrijfsgeheimen, waarvan hij kennis neemt, geheim, welke
geheimhoudingsplicht ook na zijn aftreden als branchemanager blijft bestaan.
Op deze plicht zal hij zich zo nodig tegenover de Algemene Vergadering, het bestuur of
de voorzitter moeten beroepen.
Artikel 15.
Geldmiddelen.
1. De gewone leden alsmede de geassocieerde leden zijn verplicht tot betaling van een
jaarlijkse basiscontributie. De hoogte van de contributie wordt door de Algemene
Vergadering vastgesteld en via het secretariaat geïnd. De secties bepalen – afhankelijk
van hun jaarplan – zelf de hoogte van de sectiecontributie. Een gewoon lid wordt naast
zijn basislidmaatschap van de vereniging ook lid van minimaal één sectie.
2. De jaarlijkse begroting van de inkomsten en uitgaven van de vereniging wordt ingericht in
overleg met de FME.

Artikel 16.
Commissie.
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Het bestuur is bevoegd om één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgelegd bij een door de Algemene Vergadering vast
te stellen Huishoudelijk Reglement waarbij in acht zal worden genomen dat de taak van een
commissie is het adviseren van het bestuur en/of het sectiebestuur op het gebied van
communicatie of techniek.
Artikel 17.
Focusgroep.
1. Zowel gewone leden alsmede geassocieerde leden hebben de mogelijkheid een
focusgroep in te stellen. Een focusgroep kan product- of themagericht zijn en heeft zijn
eigen doelstellingen en projecten.
2. Een focusgroep kan alleen worden ingesteld met toestemming van het bestuur. Een lid
dan wel geassocieerd lid dient gezamenlijk met tenminste nog twee andere leden dan
wel geassocieerde leden hiervoor een verzoek in te dienen bij het bestuur. Het verzoek
zal worden besproken in een eerstvolgende bestuursvergadering, waarin een besluit zal
worden genomen.
3. De leden van een focusgroep zijn tegenover de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor
de financiële verplichtingen die door de focusgroep zijn veroorzaakt, behoudens indien
en voor zover het bestuur anders besluit.
Artikel 18.
Vertegenwoordiging.
De voorzitter, of bij diens belet of ontstentenis de vicevoorzitter, en de branchemanager
tezamen, dan wel het bestuur in zijn geheel, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten
rechte.
Artikel 19.
Statutenwijziging; ontbinding van de vereniging.
1. Besluiten tot wijziging van de statuten, onderscheidenlijk een besluit tot ontbinding van
de vereniging, worden genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste een zodanig aantal leden
aanwezig casu quo vertegenwoordigd is, dat bevoegd is tot het uitbrengen van twee
derden der stemmen in de Algemene Vergadering.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige casu
quo vertegenwoordigde leden tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de
vereniging worden besloten op de volgende, doch uiterlijk zes weken na de eerste, te
houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid dan wel een door de
algemene vergadering gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een
uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering.
4. Besluiten als in dit artikel genoemd, worden niet genomen dan met goedkeuring van de
FME.
5. Indien tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, zal de Algemene Vergadering
beslissen op welke wijze daartoe zal worden overgegaan en welke bestemming zal
worden gegeven aan de bezittingen van de vereniging. Het bestuur is belast met de
liquidatie.
Artikel 20.
Huishoudelijk Reglement.
1. Bij een door de Algemene Vergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement kunnen
bepalingen van de statuten in nadere regelingen worden uitgewerkt.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de
statuten.
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3.

Het Huishoudelijk Reglement, zomede wijzigingen of aanvullingen daarop, treden in
werking terstond nadat zij door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd, tenzij deze
anders besluit.

Artikel 21.
Slotbepaling.
Over alle onderwerpen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de Algemene Vergadering.
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