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Voorstel statutenwijziging 
Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 20 februari 2020 wil het bestuur 
statutenwijziging voorstellen. Het voorstel is om de statuten op 2 plaatsen te wijzigen. 

 
1. Wijziging opzegtermijn 
Vanuit bestuur is wens uitgesproken de opzegging lidmaatschap en termijn die daarbij hoort te 
wijzigen. Aanleiding hiertoe is een voor vrijwilligers eenvoudiger werkproces (facturatie en 
administratie) en daarnaast voor leden een vriendelijker voorwaarden vast te stellen. 
 
Het bestuur stelt voor in afwijking op de statuten 2 keer per verenigingsjaar op te kunnen zeggen per 1 
januari en 1 juli, met daarbij een opzegtermijn van 3 maanden, dus het lidmaatschap dient voor 1 april 
of 1 oktober opgezegd te worden. 
Een lid gaat per halfjaar een financiële verplichting aan in plaats van per jaar. 
 
Om deze wijziging door te voeren dient artikel 8 in de statuten gewijzigd te worden. 
Hieronder de oorspronkelijke tekst met aanpassing geel gemarkeerd: 
 
Artikel 8 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk twee keer per verenigingsjaar 
geschieden bij de ledenadministratie op 1 januari en 1 juli en met in acht name van een 
opzeggingstermijn van drie maanden. 
# 
# 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, 
eindigt, blijft desniettemin de halfjaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het 
bestuur anders besluit. 
 
 
Het wijzigingen of opstellen van een huishoudelijke regel is niet dekkend voor dit voorstel. 
Aanpassing van statuten is voor deze wijziging dan ook noodzakelijk. 
 
Wat is er nodig voor de statutenwijziging? 

1. Wijziging dient in ledenvergadering te worden vastgesteld, hierbij dienen tenminste 2/3 van de 
leden aanwezig te zijn, met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen 

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering dient de uitnodiging te worden verstrekt. 
3. Tenminste 5 dagen voor de vergadering dient de voorsteltekst ter inzage te worden gelegd, tot 

na afloop van de dag waarop de vergadering is gehouden. 
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2. Wijziging procedure statutenwijziging 
Het aantal leden bij de ALV blijkt niet altijd voldoende voor het wijzigen van statuten. 
Binnen de statuten is bedoeld onder artikel 19 lid 2 dat er een tweede vergadering dient te worden 
gehouden. Doordat dit artikel in basis toeziet op ontbinding, roept dit onduidelijkheid op. Het bestuur 
verwacht met onderstaand voorstel (geel gemarkeerd) duidelijkheid en eenduidigheid te creëren. 
 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 16  
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, 
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. De termijn voor op- roeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen 
bedragen. 
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin- de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de 
vergadering werd gehouden. 
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar 
tenminste twee/- derde van de leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een 
meerderheid van tenminste twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 
16 lid 5 is overeenkomstig van toepassing bij gebreke van quorum. 
4. Het in artikel 16 lid 1 en 2 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 
wordt genomen. 
5. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal der vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden tot wijziging worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch 
uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde der 
geldig uitgebrachte stemmen. 
 


