PARTICIPATIEREGLEMENT STICHTING AMPORTS
Artikel 1: Begripsbepalingen
In dit participatiereglement wordt verstaan onder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stichting: Stichting Amports, gevestigd De Ruyterkade 7, 1013 AA te
Amsterdam;
Bestuur: het bestuur van de Stichting;
Participanten: de natuurlijke- of rechtspersonen welke als participant zijn
toegelaten tot de Stichting overeenkomstig het bepaalde in dit Reglement;
Participatiereglement: het reglement waarin de rechtsverhouding tussen
Participant en de Stichting is geregeld;
Statuten: de statuten van de Stichting;
Inschrijfformulier: het inschrijfformulier voor Participanten van Amports
zoals opgesteld door de Stichting;
Participatiebijdrage: De Participatiebijdrage van de Stichting Amports
zoals gepubliceerd op de website van de Stichting.

Artikel 2: Participanten
1.

2.
3.

Participanten kunnen zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die (i) een bedrijf
uitoefenen en (ii) in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
geregistreerd staan.
Inschrijving van een Participant geschiedt via het rechtsgeldig
ondertekende Inschrijfformulier.
Het Bestuur is bevoegd de inschrijving van een aspirant-Participant te
weren om haar moverende redenen, bijvoorbeeld, wanneer de aspirantParticipant naar de mening van het Bestuur niet voldoet aan de
voorwaarden van de Participatieregeling of de Statuten, of enige twijfel
bestaat over de goede reputatie van de aspirant-Participant.

Artikel 3: Wederzijdse verplichtingen

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Iedere Participant is verplicht aan de Stichting zijn adres en iedere
wijziging daarin schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de
Stichting gelden zolang de Participant niet schriftelijk aan de Stichting een
ander adres heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet mededelen van
zijn adres en wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de
Participant.
Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle
Participanten zijn opgenomen.
Het Bestuur is niet bevoegd NAW gegevens van Participanten te delen aan
andere Participanten of derden, zonder nadrukkelijke toestemming van de
Participant. Participanten stemmen ermee in dat hun naam zal worden
opgenomen in de openbare lijst van Participanten.
Participanten worden jaarlijks aangeslagen voor de afgesproken
Participatiebijdrage. Participanten zijn gehouden aan de geldende
betalingstermijn.
De Participatiebijdrage kan jaarlijks worden geïndexeerd op gezag van het
Bestuur.
Participanten gaan een verplichting aan met de Stichting voor minimaal
één jaar, hetwelk aanvangt op 1 januari. Zonder tijdige opzegging, zoals
bedoeld in artikel 4 lid 2, wordt de verplichting telkens stilzwijgend met
één jaar verlengd.
Participanten kunnen de stukken die in dit reglement worden genoemd,
zoals de begroting en jaarrekening van de Stichting, opvragen bij de
secretaris van de Raad van Toezicht.
De platformfunctie van de Stichting wordt vormgegeven in vergaderingen.
Hiertoe behoort onder andere de Participantenbijeenkomst.

Artikel 4: Einde van de participatie in de Stichting
1.

De participatie van Participant in de Stichting eindigt:
a. door opzegging door de Participant, conform het bepaalde in dit
artikel 4;
b. door royement van de Participant door het Bestuur, bijvoorbeeld
wanneer de Participant heeft opgehouden aan de vereisten voor de
participatie bij de Statuten of het Participatiereglement gesteld te

2.

3.

4.

5.

voldoen, wanneer de Participant in strijd met de Statuten,
reglementen of besluiten van de Stichting handelt, of de Stichting op
onredelijke wijze benadeelt, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
Stichting niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Stichting
niet gevergd kan worden de participatie te laten voortduren;
c. door ontbinding van een Participant-rechtspersoon;
d. door wijziging in de zeggenschap van een Participant-rechtspersoon,
indien het Bestuur besluit over te gaan tot beëindiging van de
participatie.
Opzegging door de Participant kan slechts schriftelijk geschieden met een
opzegtermijn van tenminste twee maanden tegen het begin van een
nieuw jaar. De participatie kan onmiddellijk worden beëindigd door het
Bestuur indien van de Stichting of van de Participant niet gevergd kan
worden de participatie te laten voortduren tot het begin van een nieuw
jaar.
Een Participant is niet bevoegd door opzegging van zijn participatie een
besluit waarbij de verplichtingen van de Participanten van geldelijke aard
zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Een geroyeerde Participant kan bij de Raad van Toezicht van de Stichting
in beroep gaan tegen het besluit tot royement van het Bestuur.
Gedurende dit beroep is de Participant geschorst. Gedurende de schorsing
blijft de Participatiebijdrage onverminderd verschuldigd.
Wanneer de participatie van de Participant in de Stichting in de loop van
een kalenderjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor
het geheel verschuldigd.
**

