Buitengewoon lidmaatschap Dactari
Dierenartsencoöperatie

Tot het buitengewoon lidmaatschap van de coöperatie kunnen worden toegelaten natuurlijke personen,
die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Dit betekent dat ook opgezegde leden buitengewoon lid
kunnen worden van de coöperatie (artikel 4 lid 2 jo artikel 10 lid 2 statuten). Het buitengewoon lid heeft
geen stemrecht en geen winstrecht. De rechten en plichten van het buitengewoon lid worden bij
bestuursbesluit geregeld. Het lidmaatschap van een buitengewoon lid eindigt indien één van de oorzaken
als bedoeld in artikel 10.1(a), 10.1(b) of 10.1(e) zich met betrekking tot het desbetreffende buitengewoon
lid voordoet.(…). Dit betekent dat het lidmaatschap eindigt behoudens ontzetting uitgaande van het
bestuur (10.1(e)) wanneer het lid overlijdt (artikel 10.1(a)) of opzegging uitgaande van het lid (10.1.(b)).
Rechten en plichten van buitengewone leden
Rechten
Het buitengewone lid heeft het recht om
a) bijeenkomsten van Dactari (uitgezonderd de Algemene Ledenvergadering) bij te wonen
b) buitengewone leden hebben pas recht om een Algemene Ledenvergadering bij te wonen en
aldaar het woord te voeren mits ze daartoe zijn uitgenodigd door het bestuur (artikel 13 lid 3).
c) deel te nemen aan activiteiten die Dactari voor haar leden organiseert. Wanneer er een
speciaal tarief wordt gehanteerd voor leden van Dactari dan gelden deze tarieven ook voor
buitengewone leden en
d) dezelfde (digitale) nieuwsbrieven als gewone leden van de coöperatie te ontvangen. Het lid
kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.

Plichten
Het buitengewone lid heeft de verplichting om
a) de statuten, (indien aanwezig) de reglementen en de besluiten van de algemene
ledenvergadering in acht te nemen
b) zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van het bestuur
c) niet in strijd te handelen met de in Nederland geldende wetten en regels met betrekking tot de
wijze van uitoefening van de diergeneeskunde, ook niet wanneer deze uitoefening slechts
incidenteel is en
d) het bestuur in kennis te stellen van iedere wijziging van het adres en van de omstandigheden
die op de vereisten voor de toelating als lid bedoeld in artikel 4.1 betrekking hebben. De
kennisgeving dient aan het bestuur te zijn gedaan binnen een maand na het voordoen van
een van de voornoemde wijzigingen.

Tijdens Algemende Ledenvergaderingen hebben buitengewone leden geen stemrecht.
Aldus besloten tijdens de bestuursvergadering van 14 mei 2020,
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