Beursvereniging Wieringermeer en Omstreken

REGLEMENT
Betrekking hebbende op de Noteringscommissies van:
Aardappelen, peen, uien, graan en stro/hooi.
Bijeenkomst: elke woensdag 12.30 uur.
Elke Cie bestaat uit 2 teler- en 2 handelsnoteerders.
1. De landbouwbeurs is een handelsbeurs die alleen de gedane transacties registreert van
de afgelopen paar dagen. Daarbij zal zij wel rekening houden, op de noteringsdag, met
sterk stijgende of sterk dalende prijzen. De meest recent gedane transacties zal zij dan
in beeld brengen om daarmee rekening te houden met het noteren;
2. Een incidenteel erg hoge of lage prijs van een transactie word buiten beschouwing
gelaten.
3. De prijs van een transactie met een klein volume of een bijlading telt ook niet mee.
4. De commissie mag de notering niet laten afhangen van een te verwachte stemming.
5. Ongeacht de hoogte van de handelsprijzen zal de commissie ten alle tijden, ook bij
lage prijzen, moeten noteren als er voldoende transacties zijn afgesloten in de
voorafgaande periode. Bij weinig transacties dit ook melden bij “opmerkingen”.
6. Commissieleden hebben een absolute zwijgplicht over hetgeen andere noteerders
hebben ingebracht of hebben gezegd in het noteringsoverleg;
7. Wel kunnen zij na de tijd spreken en toelichten, maar dan in zijn algemeenheid (als
onderdeel van hun commissie) waarom de genoteerde prijs tot stand is gekomen;
8. De gespreksleider / voorzitter ( indien van toepassing ) mag zich op geen enkele wijze
met de hoogte van de te noteren prijzen inlaten. Hij kan alleen voorstellen doen
gehoord hebbende de discussie van de commissieleden;
9. Besluiten worden genomen (vaststelling van de prijzen) met minimaal tweederde
meerderheid. (66,6% van de stemmen);
10. De gespreksleider / voorzitter ( indien van toepassing ) heeft geen stemrecht.
11. Verhinderingen:
Noteerders die een bepaalde beursdag verhinderd zijn, dienen dit, noodsituaties daar
gelaten, uiterlijk voor 12.00 uur van de betreffende beursdag te melden bij de een van
de andere commissieleden, met een mening over de notering van dat moment.
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