S T A T U T E N WFTO
3 september 2013
Preambule
Deze statuten zijn opgemaakt krachtens de Nederlandse wet en mogen alleen krachtens de betekenis van
de Nederlandse wet worden geïnterpreteerd. De Engelse tekst bepaalt de interpretatie en uitleg van de
statuten. Uitgezonderd hetgeen uitdrukkelijk is bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement,
mag de Jaarlijkse Algemene Vergadering naar eigen goeddunken alle bevoegdheden uitoefenen van de
vereniging.
WFTO is een niet op winst gerichte, vrijwillige, lidmaatschapsvereniging.
Naam en plaats
Artikel I
De naam van de vereniging is: World Fair Trade Organization, hierna genoemd bij zijn afkorting
WFTO.
WFTO is statutair gevestigd te Amsterdam.
Duur
Artikel II
WFTO is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel III
WFTO heeft ten doel het verbeteren van de leefomstandigheden van gemarginaliseerde producenten
en arbeiders, in het bijzonder in het Zuiden.
WFTO zet zich in voor verandering van oneerlijke internationale handelsstructuren, voornamelijk
middels eerlijke handel, voor verbetering en coördinatie van de samenwerking van haar
lidorganisaties en voor de belangenbehartiging van en dienstenverschaffing aan haar lidorganisaties
en individuen.
Middelen
Artikel IV
WFTO zal haar doelstellingen bereiken via haar regionale en nationale Fair Trade afdelingen, haar
lidorganisaties en individuen. Het zal geen onafhankelijke uitvoerende functies creëren, afgezien van
de door haar overeengekomen commissies en het Secretariaat.
WFTO bereikt haar doelen door middel van:
1. Het controleren dat haar leden de WFTO Fair Trade Principles nakomen en er voor zorgen dat
alle geregistreerde leden voldoen aan de eisen van de WFTO Fair Trade Standard;
2. Het verschaffen van een WFTO productlabel ten gebruike van geregistreerde eerlijk handelende
organisaties (FTOs);
3. Het bevorderen, stimuleren en mogelijk maken van samenwerking en uitwisseling van
informatie tussen haar leden op het gebied van marketing, marktonderzoek,
productontwikkeling, campagnes, et cetera;
4. De coördinatie van internationale campagnes, geïnitieerd of goedgekeurd door de Jaarlijkse
Algemene Vergadering;
5. Het bevorderen, stimuleren en mogelijk maken van samenwerking op het gebied van de
marketing van producten en grondstoffen van lidorganisaties, vooral in het Zuiden.
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Het bevorderen, stimuleren en mogelijk maken van de financiering van eerlijke handel en
marketing, productontwikkeling, et cetera;
De uitgave van een periodieke nieuwsbrief en/of update via e-mail;
Het organiseren en bijeenroepen van een conferentie samen met de Jaarlijkse Algemene
Vergadering;
Alle andere activiteiten waartoe de Jaarlijkse Algemene Vergadering of het Bestuur besluiten.

Leden, voorlopige leden en associés
Artikel V
WFTO bestaat uit (geregistreerde) leden, voorlopige leden en associés die:
1. Samenwerken met gemarginaliseerde producenten en boeren, vooral in het Zuiden, op basis van
rechtvaardigheid en solidariteit, gericht op het verbeteren van leefomstandigheden in het
Zuiden, voornamelijk door middel van het bevorderen van handel in producten en diensten van,
binnen en tussen landen van het Zuiden;
2. Informatie verschaffen bij het verkopen van producten, waardoor mensen bewuster worden van
oneerlijke handelsstructuren;
3. Campagne voeren voor rechtvaardiger handelscondities;
4. In hun eigen structuur hun betrokkenheid weerspiegelen op het gebied van gerechtigheid,
eerlijke tewerkstelling, verantwoordelijkheid naar de gemeenschap, vooruitstrevende
werkomstandigheden, evenwichtige gender balance en uitbanning van kinderarbeid.
5. Leden en voorlopige leden zijn verplicht om lid te zijn van een regionaal WFTO filiaal en, indien
dit bestaat, een nationaal/lokaal Fair Trade Netwerk als zodanig erkend door WFTO.
Leden
1. Eerlijk handelende organisaties (Fair Trading Organizations):
Alle bedrijven, vennootschappen, deelgenootschappen en andere wettelijke organen zoals
bepaald door de wettelijke bepalingen van het land van het betreffende lid die zich direct bezig
houden met eerlijke handel, ongeacht of het hierbij gaat om producenten of om eerlijke
handelsorganisaties die in het Noorden of Zuiden zijn gevestigd en ongeacht of die handel
plaatsvindt van het Zuiden naar het Noorden, van het Zuiden naar het Zuiden of van het
Noorden naar het Zuiden, voor wie eerlijke handel de voornaamste activiteit vormt.
2. Fair Trade netwerkorganisaties:
Rechtpersonen wiens primaire functie is om dienst te doen als nationale of internationale
verenigingen van Fair Trade producenten en/of Fair Trade organisaties.
3. Fair Trade Steunorganisaties:
Rechtpersonen wiens primaire missie is om Fair Trade te promoten door het verlenen van
technische, financiële, zakelijke advisering of andere diensten aan Fair Trade producenten en/of
Fair Trade organisaties.
Om lid te worden, moeten alle organisaties voldoen aan de WFTO Guarantee System. De eisen van
het WFTO Guarantee System zijn verschillend voor handelende en niet-handelende organisaties.
Voorlopige leden
Organisaties die zijn goedgekeurd voor een voorlopig lidmaatschap, maar nog niet de monitoring
controle hebben ondergaan en geen geregistreerd lid zijn.
Voorlopige leden zijn ook leden die zijn gedegradeerd tot het voorlopig lidmaatschap door het
bestuur volgens artikel IX - omdat zij niet hebben voldaan aan hun monitoringverplichtingen en/of
niet conform met de WFTO Standard zijn bevonden door de procedures van het WFTO Guarantee
System.
Associés
1. Donororganisaties en nationale of internationale instanties die steun verlenen aan of campagne
voeren voor eerlijker handelsvoorwaarden.
2. Individuele associés:
Wetenschappers, schrijvers, verslaggevers, serviceclubs en individuen die meer willen weten
over en belangstelling hebben voor de bevordering van eerlijke handel.
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Ereleden:
Individuen die bijzondere vaardigheden hebben in handel, sociale wetenschap, cultuur of
mensenrechten, of die hebben bijgedragen tot de groei van Fair Trade en internationale
erkenning verworven hebben.
De Jaarlijkse Algemene Vergadering bepaalt de jaarlijkse contributie die moet worden betaald door
de leden, de voorlopige leden en de associés. De vaststelling van het bedrag van de contributie vindt
plaats minimaal twee maanden voor aanvang van het WFTO-jaar waarop de contributie betrekking
heeft.
Toelating
Artikel VI
Toelating van leden, voorlopige leden en associés vindt plaats volgens de voorschriften bepaald in
het lidmaatschapsreglement:
1. Het lidmaatschap vangt aan op de dag waarop de lidmaatschapsgelden ontvangen zijn op het
Secretariaat. Het Bestuur kan een pro rata contributie vaststellen voor het jaar waarin nieuwe
voorlopige leden of associés worden toegelaten.
2. Het toekennen van het erelidmaatschap gebeurt door de Algemene Vergadering.
3. Het Secretariaat beheert een register waarin de namen en adressen van alle leden, voorlopige
leden en associés opgenomen worden.
Rechten, privileges en beperkingen van leden, voorlopige leden en associés
Artikel VII
1. (Geregistreerde) leden hebben het recht om:
1.1. Het WFTO productlabel te gebruiken, mits hun registratie goedgekeurd is door het WFTO
Bestuur en nadat ze een contract met WFTO getekend hebben over hoe het productlabel
gebruikt mag worden.
1.2. Het WFTO-logo te gebruiken en hun lidmaatschap van WFTO bekend te maken.
1.3. Actief deel te nemen aan alle activiteiten van WFTO.
1.4. Alle mailings van het Secretariaat te ontvangen.
1.5. Zich beschikbaar te stellen voor verkiezing en, indien verkozen, zitting te nemen in het
Bestuur.
1.6. Zitting te nemen in (sub-)commissies.
1.7. Geplande internationale conferenties en regionale vergaderingen bij te wonen.
1.8. De Jaarlijkse Algemene Vergadering en de voorafgaande besprekingen, bij te wonen, met
de bevoegdheid om te spreken en resoluties in te dienen.
1.9. Persoonlijk of via een gemachtigde te stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
1.9.1.
Elke lidorganisatie of individueel lid die niet geschorst is, heeft één stem.
1.9.2.
De Secretaris van het Bestuur moet van elke lidorganisatie of individueel lid
aanwezig op de vergadering een brief ontvangen waarin vermeld staat wie de
aangewezen vertegenwoordiger van die organisatie is die gemachtigd is om de
stem van het lid (de lidorganisatie) uit te brengen.
1.9.3.
Een lid dat een Jaarlijkse Algemene Vergadering niet kan bijwonen, mag een
ander lid machtigen om voor hem/haar te stemmen, met dien verstande dat bij
het uitbrengen van een elektronische stem de Secretaris wordt gemachtigd om
voor het lid te stemmen.
Machtiging moet plaatsvinden door:
a. een kopie van de machtiging in te dienen bij de Secretaris van het Bestuur;
b. het doorlopen van een elektronische stemprocedure voorafgaand aan de
Jaarlijkse Algemene Vergadering waarmee de Secretaris van het Bestuur
wordt gemachtigd om de stem van het lid uit te brengen overeenkomstig de
uitkomst van die elektronische stemprocedure.
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De Secretaris en de vijf (5) gekozen bestuursleden die door de WFTO regio's zijn
genomineerd zijn bevoegd om meerdere stemmen bij volmacht uit te brengen.
1.9.5.
De Secretaris moet bevestigen dat alle leden die niet fysiek aanwezig zijn of via
een gemachtigde stemmen alle stemrechten informatie binnen de gestelde tijd
hebben ontvangen en toegang hebben tot het elektronisch uitbrengen van hun
stem.
1.9.6.
Elk lid mag zoveel volmachtstemmen uitbrengen als het huishoudelijk reglement
toestaat.
Voorlopige leden en associés hebben het recht om:
2.1. Deel te nemen aan WFTO-activiteiten.
2.2. Alle mailings van het Secretariaat te ontvangen.
2.3. Zitting te nemen in (sub-)commissies.
2.4. Regionale vergaderingen en geplande internationale conferenties bij te wonen.
2.5. Jaarlijkse Algemene Vergaderingen bij te wonen.
Voorlopige leden en associés mogen niet:
3.1. Het WFTO productlabel gebruiken.
3.2. In welke vorm dan ook het WFTO-logo gebruiken zonder toestemming van het
Secretariaat.
3.3. Zitting nemen in het Bestuur.
3.4. Spreken of stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Verplichtingen van leden, voorlopige leden en associés
Artikel VIII
1. Elk (geregistreerd) lid moet het volgende bij het Secretariaat indienen:
1.1. Een kopie van haar officiële jaarrekening binnen tien (10) maanden na het afsluiten van
haar boekjaar/financieel jaar en - als de jaarrekening door accountants gecontroleerd is een accountantverklaring.
1.2. Alle documenten betreffende de monitoringverplichtingen zoals bedongen in het WFTO
Guarantee System.
2. Leden, voorlopige leden en associés zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd, zoals bepaald
door de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
2.1. De betaling moet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur zijn voldaan.
2.2. Een lid, voorlopig lid of associé wordt geschorst met opschorting van verdere privileges of
mailings indien de jaarlijkse contributie niet is voldaan na drie (3) maanden na facturering.
2.3. Deelnamerechten, inclusief nazending van alle achterstallige mailings, worden
automatisch hersteld na betaling van het verschuldigde bedrag voor het einde van het
kalenderjaar.
2.4. Aan het einde van het jaar wordt het lidmaatschap van alle dergelijk geschorste leden,
voorlopige leden en associés van WFTO door WFTO beëindigd, tenzij zij een formele brief
hebben ingediend bij het Secretariaat waarin zij beloven de betaling van de achterstallige
contributies niet later dan drie (3) maanden na aanvang van het nieuwe boekjaar te
voldoen. Om weer opnieuw toegelaten te worden moet een lid waarvan het lidmaatschap
door WFTO is opgezegd opnieuw een aanvraag indienen volgens de procedures zoals
samengevat in Artikel VI.
3. Het Secretariaat moet meteen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een verandering
in gegevens van het lid, voorlopig lid of associé.
Einde lidmaatschap en schorsing
Artikel IX
Het lidmaatschap van een lid, voorlopig lid of associé eindigt:
1. Na ontvangst door het Secretariaat van een schriftelijke opzegging van lidmaatschap.
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Door opzegging door WFTO, welke geschiedt door het Bestuur, om de volgende reden:
2.1. Indien het lid, voorlopig lid of associé, zijnde een wettelijke organisatievorm, wordt
ontbonden vanwege faillissement of andere oorzaken.
2.2. Aan het einde van het jaar vanwege verzuim van betaling van de jaarlijkse contributie
(geschorst lid, voorlopig lid of associé), tenzij een brief met belofte tot betaling is
geschreven zoals hierboven in artikel VIII 2.4 aangegeven.
2.3. Indien het in gebreke gebleven is om de officiële jaarrekening in te dienen binnen de
twaalf maanden na afloop van het boekjaar.
2.4. Indien, na verloop van de sanctieprocedure, een lid of voorlopig lid niet voldoet aan de
monitoringverplichtingen zoals gespecificeerd in het WFTO Guarantee System Handbook
en/of niet conform met de WFTO Standard en in strijd met de WFTO Principles van Eerlijke
Handel is bevonden.
2.5. Indien een lid of een voorlopig lid weigert of onnodig de procedure van de monitoring
controle vertraagd ofwel verzaakt medewerking te verlenen aan het onderzoek van een
klacht.
2.6. Het bestuur mag het lid schorsen als onderdeel van de sanctieprocedure en toe te staan
dat corrigerende maatregelen worden genomen door de FTO.
Door ontzetting door het Bestuur om de volgende reden:
3.1. Wanneer een lid, voorlopig lid of associé in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
3.2. Het lid, voorlopig lid of associé zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht (per
aangetekende post indien toepasselijk of door middel van een andere veilige wijze van
communiceren) van een op handen zijnd onderzoek en mogelijke uitsluiting.
3.3. Het bestuur kan het lid schorsen als onderdeel van de sanctieprocedure en toe te staan dat
corrigerende maatregelen worden genomen door de FTO, voorlopig lid of associé.
3.4. Het lid, voorlopig lid of associé zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht (per
aangetekende post indien toepasselijk of door middel van een andere veilige wijze van
communiceren) van deze schorsing, waarbij de reden(en) voor de schorsing worden
vermeld.
3.5. Op basis van deze mededeling kan het geschorste lid, voorlopig lid of associé het
lidmaatschap van WFTO opzeggen of een beroep doen op de beroepsregeling zoals
beschreven in het WFTO Guarantee System beroepsprocedure.
3.6. Indien het geschorste lid, voorlopig lid of associé niet opzegt noch beroep aantekent
binnen een periode van drie maanden, dan wordt geacht het lidmaatschap namens WFTO
te zijn opgezegd na verloop van genoemde termijn van drie maanden.

Jaarlijkse algemene vergadering
Artikel X
1. Er zal elk jaar een Jaarlijkse Algemene Vergadering van WFTO worden gehouden.
2. De Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of Secretaris van
het Bestuur met goedkeuring van het Bestuur, waarbij de leden ten minste vier (4) weken
voorafgaand aan de dag waarop de vergadering wordt gehouden hiervan op de hoogte worden
gesteld. Deze oproep mag electronisch verzonden worden.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan op de in lid 2 voorgeschreven wijze.
4. De Jaarlijkse Algemene Vergadering zal worden gehouden volgens het huishoudelijk reglement
van WFTO.
5. Een specifiek besluit van de Jaarlijkse Algemene Vergadering is niet bindend voor de
bestuursorganen van lidorganisaties of associés noch voor individuen, indien dat besluit inbreuk
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maakt op de integriteit van een lid of de organisatie of haar vertegenwoordiger(s) doet
handelen in tegenstrijd met de eigen statuten.
De notulen van vergaderingen van het Bestuur en de Jaarlijkse Algemene Vergadering worden
gewoonlijk door het Secretariaat vastgelegd en goedgekeurd door de Secretaris van het
Bestuur. Alle leden, voorlopige leden en associés ontvangen meteen na goedkeuring door de
Secretaris van het Bestuur een kopie van de notulen. De notulen worden op de eerstvolgende
vergadering voorgelegd ter definitieve goedkeuring. Het Secretariaat houdt een notulenboek bij
waarin de notulen van alle officiële vergaderingen worden opgenomen.
Toegang tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering hebben:
7.1. Vertegenwoordigers van leden.
Eén (1) vertegenwoordiger van elke lidorganisatie of individu, schriftelijk gemachtigd door
het lid, mag stemmen.
7.2. Voorlopige leden en associés mogen de Jaarlijkse Algemene Vergadering bijwonen, maar
hebben niet het privilege te spreken of te stemmen.
7.3. Medewerkers van het Secretariaat die mogen spreken, maar die niet mogen stemmen,
tenzij anderszins toegelaten als lid of als vertegenwoordiger van een lidorganisatie.
7.4. Andere personen die schriftelijk zijn uitgenodigd door het Bestuur, maar die niet
gerechtigd zijn te spreken noch te stemmen.

Bestuur
Artikel XI
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het regelen van de WFTO-activiteiten, waaronder de Jaarlijkse
Algemene Vergaderingen en tweejaarlijkse conferenties en kan voor dergelijke vergaderingen leden
coöpteren en/of gedefinieerde gebieden van verantwoordelijkheden delegeren. De voorzitter en
bestuursleden worden gekozen voor gespreide termijnen van vier (4) jaar, hetgeen leidt tot een
vervanging van ongeveer de helft van het Bestuur bij elke geplande internationale conferentie. Een
persoon mag maximaal twee (2) achtereenvolgende termijnen, in totaal acht (8) jaar, zitting nemen.
Bestuursleden kunnen op een Jaarlijkse Algemene Vergadering worden gekozen om een lege plaats
op te vullen als iemand in de periode tussen twee conferenties weggaat. In dat geval is het
maximum lager dan vier (4) of acht (8) jaar.
1. Het Bestuur bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal elf (11) bestuursleden.
2. Vijf (5) bestuursleden worden genomineerd door de WFTO regio’s. Iedere WFTO regio – Azië,
Afrika, Latijns Amerika, Europa, Noord Amerika & Pacific Rim – nomineert een bestuurslid. De
Algemene Jaarlijkse Vergadering kiest deze vijf bestuursleden.
3. De Voorzitter en drie (3) bestuursleden worden gekozen door de Algemene Jaarlijkse
Vergadering. Alleen huidige of vroegere stafleden of functionarissen van organisaties die lid zijn
van WFTO, of personen die zich op vrijwillige basis substantieel inzetten voor WFTO, komen in
aanmerking om zich verkiesbaar te stellen. De verkiezing wordt gereguleerd door het
huishoudelijk reglement.
4. Het Bestuur kiest zelf zijn Vice-voorzitter, Secretaris en Penningmeester uit de eigen
bestuursleden voor een periode van twee (2) jaar. Eén (1) lid kan maximaal twee (2) functies
bekleden als geen ander lid kandidaat is voor deze functies.
5. Het Bestuur is bevoegd extra leden te coöpteren in zoverre dat het totale aantal bestuursleden
niet meer bedraagt dan elf (11) leden:
5.1. Op basis van budgettaire beperkingen.
5.2. Om een evenwicht in gender en geografische verdeling te bereiken.
5.3. Om een lid te vervangen dat ontslag heeft genomen, overleden is of bij een geschorste
organisatie hoorde.
5.4. Gecoöpteerde leden moeten bij de eerstvolgende Jaarlijkse Algemene Vergadering aftreden
om een verkiezing mogelijk te maken.
6. Leden van het Bestuur worden gekozen om de belangen van alle WFTO-leden te behartigen en
niet alleen de belangen van hun eigen organisatie, regio of soort activiteit.
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6.1. Regionale en landelijke voorzitters kunnen hun functie niet combineren met het zijn van
WFTO-bestuurder.
6.2. Een lid van het Bestuur kan uit zijn functie worden ontheven middels een resolutie van de
Jaarlijkse Algemene Vergadering mits vier (4) weken tevoren een mededeling wordt gedaan
van de intentie tot overweging van deze resolutie, of na schorsing van het WFTO-lid
waaraan het bestuurslid is verbonden.
7. Het Bestuur komt zo vaak bijeen als de Voorzitter en Secretaris op basis van de activiteiten en
afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden raadzaam vinden.
7.1. De Voorzitter en de Directeur zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het werkplan
binnen de grenzen van het goedgekeurde budget. Voor alle uitgaven die het budget te
boven gaan is goedkeuring van de meerderheid van het Bestuur vereist.
8. De Directeur, de Regionale Programmacoördinatoren en medewerkers van het Secretariaat
wonen de vergaderingen van het Bestuur bij en spreken op deze vergaderingen, maar mogen
niet stemmen. Zij dragen een gedefinieerd niveau van verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van activiteiten waartoe het Bestuur heeft besloten.
9. Gewoonlijk handelt het Bestuur op basis van consensus. Een eenvoudige meerderheid bepaalt
de beslissing indien er significante meningsverschillen zijn.
10. De notulen van vergaderingen van het Bestuur worden vastgelegd door medewerkers van het
Secretariaat en goedgekeurd door de Secretaris voordat deze worden verspreid. De notulen
worden op de eerstvolgende vergadering van het Bestuur voorgelegd voor goedkeuring.
11. Het Bestuur kan, om specifieke taken binnen een bepaalde periode uit te voeren, subcommissies
aanstellen, al naargelang het budget dit toelaat.
Secretariaat
Artikel XII
1. Het Bestuur is bevoegd een Secretariaat in te stellen, werknemers in dienst te nemen en
arbeidsvoorwaarden te bepalen. Jaarbudgetten voor het Secretariaat en belangrijke
veranderingen van locatie moeten worden goedgekeurd door de Jaarlijkse Algemene
Vergadering.
2. Geen van de medewerkers van het Secretariaat kan verkozen worden om zitting te nemen in
het Bestuur.
3. Er zal een directeur van WFTO benoemd worden.
4. De directeur van het secretariaat zal alle vergaderingen van het Bestuur en de Jaarlijkse
Algemene Vergaderingen bijwonen, behalve wanneer zijn of haar arbeidsvoorwaarden
besproken worden.
Financiën
Artikel XIII
De financiën van WFTO zijn opgebouwd uit:
1. Jaarlijkse contributies en bijdragen;
2. Subsidies;
3. Andere financiële bijdragen.
Het boekjaar van WFTO komt overeen met het kalenderjaar.
Wijzigingen en ontbinding
Artikel XIV
1. De statuten kunnen worden gewijzigd door een tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op een Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarbij een voorafgaande kennisgeving van
de wijziging is bijgevoegd bij de uitnodiging voor de vergadering.
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
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WFTO kan alleen worden ontbonden door een tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op een Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarbij minimaal driekwart van alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd is door een gemachtigde. Voorafgaande kennisgeving van
ontbinding van WFTO moet bijgevoegd zijn bij de uitnodiging voor de vergadering.
In het geval van ontbinding zal het batig saldo van WFTO worden uitgekeerd aan een andere
organisatie zonder winstoogmerk die wordt gekozen op basis van het voornaamste principe van
WFTO.

Artikel XV – LAATSTE ARTIKEL
De werktaal van WFTO is Engels. De oorspronkelijke taal van deze statuten is Nederlands. De
statuten worden vertaald naar het Engels, Frans en Spaans.
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