Nederlandse vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Toelatings-Reglement
van de Nederlandse vereniging van Groothandelaren
in de Tandheelkundige branche (VGT).
Artikel 1. Algemene toelatingseisen.
Een in Nederland gevestigde natuurlijke- of rechtspersoon of een samenwerkingsvorm van natuurlijke
personen of rechtspersonen kan zich als aspirant-lid van de vereniging schriftelijk bij de secretaris
aanmelden, indien zij voldoet aan de navolgende cumulatieve eisen:
1. directe verkoopactiviteiten in Nederland heeft aan de in Artikel 5 lid 2 van de Statuten van de
vereniging genoemde afnemersgroepen in één of meer van de navolgende omzetgroepen:
a. tandheelkundige materialen;
b. tandtechnische materialen en/of apparatuur;
c. tandheelkundige apparatuur én
2. het aspirant-lid een inschrijving van de Kamer van Koophandel kan overleggen waaruit één of meer
van de bovengenoemde handelsactiviteiten blijken én;
3. een gerealiseerde totaalomzet binnen Nederland heeft in één of meerdere van de bovengenoemde
omzetgroepen van tenminste € 1.000.000,- (excl. BTW) over het laatste boekjaar van de
onderneming én;
4. een voor wat betreft de zeggenschap binnen de onderneming onafhankelijke positie inneemt ten
opzichte van haar afnemers in de tandheelkundige markt.
Artikel 2. Aanmelding.
De schriftelijke aanmelding wordt pas als zodanig erkend indien het aspirant-lid in deze aanmelding
verklaart dat hij/zij op de hoogte is van, voldoet aan en uitvoering geeft aan:
1. de Statuten van de vereniging;
2. de Reglementen van de vereniging;
3. de door de Algemene Ledenvergadering aangenomen Beleidslijnen van de vereniging;
4. de lopende financiële en contractuele verplichtingen van de vereniging, met name het entreebedrag
van de vereniging zoals omschreven in Artikel 3 lid 7a van dit Reglement, de jaarlijkse contributie
voor de VGT en de maandelijkse bijdrage ter dekking van de secretariaatskosten van de VGT;
5. bestaande en komende wet- en regelgeving welke betrekking hebben op de handel in en/of het in
voorraad houden van tandheelkundige en/of tandtechnische producten, instrumenten en/of
apparatuur.
De aanvraag dient, indien het bestuur daarom verzoekt, vergezeld te gaan van een ondertekende
accountantsverklaring inzake het bepaalde in Artikel 1 lid 3 en lid 4 van dit Reglement.
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Artikel 3. Procedure.
Een aspirant-lid kan pas als toegelaten tot de vereniging beschouwd worden, nadat de secretaris van de
vereniging de schriftelijke aanmelding en de verklaringen, zoals omschreven in Artikel 2 van dit
Reglement, ontvangen heeft en;
1. de lidmaatschapsaanvraag kenbaar is gemaakt aan de leden van VGT ter verkrijging van op- of
aanmerkingen;
2. de aanvraag is voorgelegd aan het bestuur van de vereniging;
3. het eventuele bedrijfsonderzoek, waartoe het bestuur ter realisatie van het advies aan de Algemene
Ledenvergadering kan besluiten, geheel is afgerond en de conclusies hiervan aan het bestuur zijn
voorgelegd;
4. de lidmaatschapsaanvraag en het advies van het bestuur zijn voorgelegd aan de Algemene
Ledenvergadering;
5. het aspirant-lid op de Algemene Ledenvergadering waarin over de lidmaatschapsaanvraag besloten
wordt (en voorafgaand aan de stemming van deze aanvraag) op verzoek van het bestuur een
presentatie voor de in deze vergadering aanwezigen verzorgd heeft waarbij in deze presentatie door
het aspirant-lid tenminste aandacht wordt besteed aan:
- reden van lidmaatschapsaanvraag,
- visie van de aanvrager / onderneming,
- bedrijf- en marktstrategie van de aanvrager / onderneming,
- historie van de aanvrager / onderneming,
- organisatiestructuur van de onderneming;
6. de Algemene Vergadering zich, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 14 van de Statuten
van de vereniging, middels een stemming positief over de aanvraag (eventueel inclusief de onder
punt 4 en 5 genoemde informatie en het onder punt 3 genoemde bedrijfsonderzoek) heeft
uitgesproken;
7. de penningmeester van de vereniging, nadat het aspirant-lid schriftelijk op de hoogte is gesteld van
de toelating, in het bezit is gesteld van:
a. het éénmalige entreebedrag van de vereniging, zijnde een bedrag welke gelijk te stellen is met
het 1/23e deel van het eigen vermogen van de vereniging met een minimum van € 5.000,- (excl.
BTW), eventueel aangevuld met een toeslag vanwege de bedrijfsgrootte van het betreffende
aspirant-lid (zie voorbeeldberekeningi);
b. de contributie welke geldt per kalenderjaar en ongeacht de datum waarop het lidmaatschap
ingaat, over het eerste kalenderjaar in zijn geheel verschuldigd is. Deze contributie is door de
Algemene Vergadering vastgesteld op € 500,- per jaar per omzetgroep zoals aangegeven in
Artikel 1 lid 1 (a t/m c) van dit Reglement;
c. zowel op het entreebedrag als op de contributie is geen restitutie mogelijk.

Artikel 4. Verplichtingen van de leden.
Door aanvaarding van het lidmaatschap verplicht het (aspirant)lid zich tot:
1. naleving van en uitvoering geven aan de binnen de vereniging geldende statuten, reglementen,
beleidslijnen, belangen, besluiten en beginselen;
2. voor bepaalde beleidslijn(en) kan, op verzoek van het aspirant-lid, de VGT een overgangstermijn van
maximaal één jaar hanteren om te voldoen aan deze bepaalde beleidslijn(en);
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3. het melden aan het bestuur van elke ter zijner kennis gekomen afwijking, of een ernstig vermoeden
hieromtrent, van één of meer genomen besluiten van de vereniging;
4. geheimhouding van de genomen besluiten van de vereniging, het in de vergaderingen besprokene
en het van de vereniging op schrift verkregene, hieronder ook begrepen de informatie verkregen
middels emailberichten of elektronisch anderszins;
5. nakoming van de verplichtingen jegens de vereniging of namens de vereniging aangegane
verplichtingen;
6. het in relatie tot de andere leden van de vereniging en de afnemers van de leden van de vereniging
toepassen van de beginselen van goed fatsoen, correct gedrag en goed koopmanschap;
7. het aanwezig zijn of zich in rechte te laten vertegenwoordigen op de Algemene- en
Afdelingsvergaderingen van de vereniging, conform VGT Beleidslijn 001 - Opkomstplicht;
8. éénmaal per jaar (in januari) een schriftelijke verklaring aan de secretaris van de vereniging doen
toekomen met betrekking tot het aantal werkzame personen gerekend naar full-time-equivalenten,
conform VGT Beleidslijn 013 – opgave FTE per kalenderjaar;
9. vijf weken na afloop van ieder kwartaal (voor de opgave van het vierde kwartaal van ieder jaar geldt
een termijn van zes weken) een opgave te doen van de statistische gegevens aan een onafhankelijke
accountant, conform VGT Beleidslijn 010 – Statistische omzetgegevens;
10. het éénmaal per maand insturen van alle openstaande debiteurenvorderingen ouder dan 60 dagen
aan het secretariaat van de vereniging ten behoeve van de ‘registratie debiteurenvorderingen met
een verhoogd risico’, conform VGT Beleidslijn 009 – Oudere en/of onbetaalde facturen + bijlagen.
11. conform de VGT Beleidslijn 009 – Oudere en/of onbetaalde facturen + bijlagen zijn leden van de VGT
verplicht, indien zij besluiten incassoprocedures op te starten, deze procedures via de VGT te laten
verlopen. Voor aspirant-leden geldt dat incassozaken waarvan de oorsprong van het incassodossier
vóór de aanvangsdatum van het lidmaatschap ligt en/of waarop de Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden van de VGT niet van toepassing zijn, de VGT per dossier beoordeelt of de
VGT de incassozaak in behandeling neemt. Indien de VGT besluit het dossier in behandeling te
nemen zijn de (eventuele) derdenkosten die met deze incassoprocedure gepaard gaan in beginsel
voor rekening van het aspirant-lid.
Artikel 5. Overige bepalingen.
1. Nieuwe leden hebben gedurende 24 maanden na de aanvangsdatum van het lidmaatschap geen
recht op zgn. Vrijstellingsmaandenii die in deze periode wel voor leden van de VGT van toepassing
zijn.
2. Conform het bepaalde in Artikel 6 lid 2 van de Statuten van de vereniging is de toelating
onderworpen aan een ballotageperiode van 12 maanden in welke periode het bestuur gerechtigd
om een aspirant-lid te ontzetten uit de vereniging als daartoe een geldige aanleiding bestaat. De
redenen voor ontzetting staan omschreven in Artikel 7 lid 6 van de Statuten van de vereniging.
3. Conform het bepaalde in Artikel 7 lid 4 van de Statuten van de vereniging kan de Algemene
Vergadering, op voorstel van het bestuur, het lidmaatschap van een lid opzeggen indien het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, waaronder ook de eisen van
toelating.
4. Alle in dit Reglement genoemde bedragen zijn exclusief de geldende BTW.
Zaandam, 1 januari 2020
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TOELICHTINGEN :
i)

Voorbeeldberekening entreebedrag VGT:
Het entreebedrag is 1/23e van het eigen vermogen van de VGT.
Per 1 januari 2020 was het eigen vermogen van de VGT € 111.155,39 en bedraagt het entreebedrag voor het kalenderjaar 2020
derhalve € 5.000,- (is het minimale entreebedrag conform artikel 3 lid 7.a.).
Dit entreebedrag wordt vermenigvuldigd met:
- de factor 1 als het aspirant-lid 1 t/m 10 werkzame personen op FTE-basis heeft,
- de factor 2 als het aspirant-lid 11 t/m 20 werkzame personen op FTE-basis heeft en
- de factor 3 als het aspirant-lid 21 of meer werkzame personen op FTE-basis heeft.
Een aspirant-lid mag het entreebedrag over een periode tot het einde van het lopende kalenderjaar in maximaal 4 termijnen
voldoen.
Bovenop het entreebedrag is ook de jaarcontributie van toepassing, zijnde € 500,- (excl. BTW) per discipline (kleingoed,
equipment en/of tandtechniek) per jaar welke geldt per kalenderjaar en ongeacht de datum waarop het lidmaatschap ingaat,
over het eerste kalenderjaar in zijn geheel verschuldigd is.
Zowel op het entreebedrag als de contributie is geen restitutie mogelijk.

ii) Vrijstellingsmaanden zijn maanden waarin de kosten van het secretariaat niet (pro rato) aan de leden van de VGT worden
gefactureerd, maar direct aan de VGT. De VGT kan deze kosten aan Adviesbureau Kolsteeg B.V. voldoen als de VGT, door de
opbrengsten van uitgevoerde projecten voor de VGT, voldoende liquide middelen tot haar beschikking heeft.
Het bestuur van de VGT beslist of en zo ja, welke maanden in een kalenderjaar in aanmerking komen voor het toewijzen als
vrijstellingsmaand.
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