REGLEMENT
van de Vereniging "WUgenoten" te Wageningen

REGLEMENT

De Vereniging draagt de naam "WUgenoten”, Vereniging van Hoogleraren en hun Partners van
Wageningen Universiteit.".
1.DOEL
De vereniging stelt zich ten doel het contact te bevorderen tussen haar leden en hen te betrekken
bij het wel en wee van de Universiteit.
Zij tracht dit doel o.a. te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, zoals open huizen,
excursies, lezingen en het organiseren van het Diësdiner ter afsluiting van de Diësviering van de
Universiteit Wageningen.
2. LEDEN
De vereniging kent leden en seniorleden.
Leden kunnen zijn hoogleraren en/of hun partner. Seniorleden kunnen zijn emeritus-hoogleraren
en/of hun partner en weduwe/weduwnaar van dezen. Leden en seniorleden hebben dezelfde
rechten.
In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
3. INTRODUCE'S
Het bestuur is bevoegd bepaalde personen op afzonderlijke bijeenkomsten als introducé/introducée
toe te laten.
De Rector Magnificus met partner ontvangt in ieder geval een uitnodiging voor het Diësdiner en
de nieuwjaarsreceptie.
Leden van het College van Bestuur met partners worden in ieder geval uitgenodigd voor het
Diësdiner.
4. TOT STANDKOMING VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap bedoeld in art.2 komt tot stand door aanmelding bij de secretaris van de
Vereniging.
5. BEElNDlGlNG VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap eindigt:
a) door schriftelijke opzegging bij het bestuur vóór 1 september
b) door overlijden
c) door wanbetaling. Wanbetaling vindt plaats indien de verschuldigde contributie na twee
schriftelijke aanmaningen niet is voldaan voor het begin van het volgend verenigingsjaar. Het
bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen van deze regel af te wijken ten gunste van een lid.
6. CONTRIBUTIE
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
Leden die hun lidmaatschap niet vóór 1 september hebben opgezegd, zijn de contributie voor het
volgende verenigingsjaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31
augustus. De contributie dient voldaan te worden vóór 1 februari.
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7. HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden, gekozen door en uit de leden, waarbij minimaal één
der leden een seniorlid is. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering.
De functies voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling overleg verdeeld. De
functie behartiging belangen seniorleden, wordt door een seniorlid vervuld.
Daarnaast kunnen, in overleg met het bestuur, door een aantal leden subgroepen worden gevormd.
Als het bestuur uit een even aantal leden bestaat onthoudt de voorzitter zich van stemming.
8. AFTREDEN BESTUUR
De bestuursleden treden om de drie jaar af, doch zijn herkiesbaar voor een periode van maximaal
twee jaar. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid beslist het bestuur of de vacature wordt
opgevuld. Bij tussentijdse vacatures stelt het bestuur een kandidaat voor en roept een extra
ledenvergadering bijeen.
9. VERKlEZlNG VAN BESTUURSKANDIDATEN
De namen van kandidaten voor het nieuwe bestuur worden minimaal twee weken voor de
algemene ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt. Andere kandidaten kunnen door de
leden worden voorgesteld. Een voorstel daartoe moet schriftelijk, ondertekend door tenminste vijf
leden, minstens een week voor de ledenvergadering worden ingediend, vergezeld van een
schriftelijke verklaring dat het voorgestelde lid bereid is de benoeming te aanvaarden.
10. DE LEDENVERGADERING
Na de opening van het academische jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. In deze
ledenvergadering wordt ondermeer behandeld:
- jaarverslag en financieel verslag
- benoeming kascommissie
- verkiezing en installatie van nieuwe bestuursleden
- vraagstukken de vereniging en/of het beleid betreffende.
In de vergadering wordt stemrecht uitgeoefend door de leden. Stemming over personen geschiedt
schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij het bestuur of de meerderheid der aanwezige leden
schriftelijke stemming wenselijk acht.
De agenda, alsmede de voorstellen van de kandidaten voor opengevallen bestuursfuncties dienen
tenminste twee weken van tevoren aan de leden te worden toegezonden.
Het bestuur belegt een extra ledenvergadering, binnen een termijn van drie weken, academische
vakanties niet meegerekend, indien tenminste vijf leden dit schriftelijk, met redenen omkleed,
verzoeken.
11. REGLEMENT
Wijziging in het reglement kan door de algemene ledenvergadering worden aangebracht op
voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden. Besluiten tot reglementswijziging behoeven
een meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen van tenminste vijftien aanwezige
leden. lndien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe ledenvergadering
belegd na minimaal twee weken en maximaal zes weken. Dan behoeft het quorum niet aanwezig
te zijn.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

3

1 2. SCHRIFTELIJK STEMMEN
Van onwaarde zijn:
- stembriefjes die volgens de mening van de stemcommissie geen betrekking hebben op in
stemming gebrachte voorstellen,
- ondertekende stembriefjes,
- stemmen of stembriefjes in blanco,
- stembriefjes waarop mededelingen zijn gedaan.
Stemmen en stembriefjes van onwaarde worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. STAKING VAN STEMMEN
Alle besluiten worden met meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen genomen, m.u.v.
reglementswijzigingen.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
14. ONTBINDING DER VERENIGING
De vereniging kan ontbonden worden zo een algemene ledenvergadering, waarop tenminste
tweederde van het aantal leden der vereniging aanwezig is, hiertoe beslist.
Mocht het vereiste aantal leden in eerste instantie niet aanwezig zijn, dan dient een volgende
vergadering bijeengeroepen te worden tussen twee en zes weken na de eerste vergadering, waar
een besluit met meerderheid der stemmen genomen, bindende kracht heeft.
De op het moment van de ontbinding aanwezige baten, verminderd met de nog lopende
verplichtingen worden geschonken aan het Wageningenfonds.
Aldus besloten te Wageningen, 18 september 1990; gewijzigd op 30 oktober 1992; gewijzigd op
30 oktober 1995; gewijzigd op 30 oktober 1996, gewijzigd op 31 oktober 2007.
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