
Naast kleinere tekstuele en wettelijke wijzigingen zijn onderstaand de belangrijkste wijzigingen 

voor HR en Statuten weergegeven. 

 

Wijzigingen Huishoudelijk Regelement: 

Contributies, donaties en andere verplichtingen 

Artikel 3 a) De contributie zal door middel van automatische incasso geïnd worden in meerdere, 

door het bestuur vast te stellen, termijn met een minimum van twee termijnen en een maximum van 

twaalf termijnen. 

Een nieuwe zin toevoegen: Voormelde regeling geldt met ingang van 1 januari 2021 tevens voor oud 

leden. 

 

Artikel 3 b) Nieuwe tekst: De contributieverplichting en de machtiging voor automatische incasso 

gaan in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de schriftelijke aanmelding. In afwijking 

hiervan geldt voor leden die de leeftijd van elf (11) jaar nog niet hebben bereikt, dat de 

contributieverplichting en de incassomachtiging pas ingaan op de eerste dag van de derde 

kalendermaand volgend op de schriftelijke aanmelding van het desbetreffende lid. 

 

Artikel 3 c) Inhoudelijke wijziging is dat men per maand lid kan worden en men met een 

opzegtermijn van een volle maand kan opzeggen. Er wordt altijd met volle maanden gerekend.  

 

Artikel 3 e) Vervalt. Leden en ouders casu quo verzorgers van minderjarige leden dragen een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de vereniging die niet afkoopbaar is. 

 

Orde 

Artikel 4 a) Alle leden moeten daar, waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen.  

Toevoegen aan deze zin: met inachtneming van de gedragsregels die binnen de vereniging gelden 

(onder meer te vinden op de website van de vereniging) 

 

De secretaris 

Artikel 7 a) Wordt pragmatischer omschreven. O.a. delegeren van taken zoals notuleren en 

ondertekenen uitgaande stukken. 

 

De penningmeester 

Artikel 8 a) Tweede deel eerste zin vanaf “en draagt daarvoor persoonlijk verantwoordelijkheid.” 

vervalt. Motivatie: Het dagelijks bestuur draagt deze verantwoordelijkheid. De penningmeester is 

verantwoordelijk voor een juiste boekhouding en bestuur legt hierover verantwoording af aan de 

ALV met verslaggeving van kascommissie. 

 

Artikel 8 g) Nieuwe tekst: De penningmeester is bevoegd, na verkregen goedkeuring van het bestuur 

van de vereniging, om bepaalde taken te delegeren aan anderen binnen de vereniging. Uitbesteding 

van taken aan derden (dus aan mensen of organisaties van buiten de vereniging) behoeft de 

goedkeuring van het voltallige bestuur. Het vorenstaande laat evenwel onverlet de 

eindverantwoordelijkheid van de penningmeester ter zake.  

 



Artikel 8 h) Nieuwe tekst: De penningmeester geeft in elke bestuursvergadering een overzicht van de 

financiële status van de vereniging. De penningmeester zal de voorzitter en secretaris voorts 

autoriseren voor de inzage in de lopende bankrekeningen van de vereniging. 

 

Ledenadministratie 

Artikel 10 Dit is herschreven om beter aan te sluiten bij de werkmethode die nu gevolgd wordt. 

 

Commissies 

Artikel 11 Aanpassingen betreffende de financiële verplichtingen/verantwoording en taken van een 

commissie. Inhoudelijk niet wezenlijk anders. 

 

Opleiding technisch kader 

Artikel 17 a) Tekst aangepast:  Het bestuur kan onder het eventueel stellen van voorwaarden 

besluiten de kosten van een opleiding van technisch kader (trainers, officials) geheel of gedeeltelijk 

te vergoeden. 

 

Draagplicht boetes (Nieuw artikel) 

Artikel 18 Het bestuur is bevoegd tuchtrechtelijke boetes die de vereniging worden opgelegd te 

verhalen op het betreffende lid, dan wel de groep leden die de overtreding heeft begaan. 

 

 

Wijzigingen Statuten 

 

Boekjaar 

Artikel 4 Nieuwe tekst: Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni. 

 

Verplichtingen leden 

Artikel 8 en 9 Aanpassingen gedaan in kader van wetgeving en tuchtrechtspraak zoals genoemd in 

nieuw artikel 9 a. 

 

Nieuw artikel 

Tuchtrechtspraak Instituut Sportrechtspraak  

Artikel 9a Geheel nieuw artikel betreffende seksuele intimidatie, matchfixing of doping. 

 

Contributie 

Artikel 10 Aangepaste tekst: De Leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een 

periodieke contributie, welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 

 

Bestuur 

Artikel 12 Wijziging van minimaal 5 naar minimaal 3 tot 5 seniorleden. 

 

Vertegenwoordiging 

Artikel 15.2 Tekst aangepast: De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter 

tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel secretaris tezamen met de 

penningmeester. 

 

 



Besluitvorming algemene ledenvergadering 

Artikel 19 Uitbreiden met de 19.11 en 19.12 Maakt ook digitale vergaderingen mogelijk. 

 

Bevoegdheden algemene ledenvergadering 

Artikel 20.3 Aanvullende tekst: De toepasselijke reglementen zoals genoemd in artikel 9a lid 1 van 

het instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld door het bestuur van het Instituut 

Sportrechtspraak. 

 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 22.4 Nieuwe tekst: De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde 

besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het 

doel van de vereniging. 

 

Slotbepaling 

Artikel 23 Nieuwe tekst: Vanwege de wijzigingen van het boekjaar van het kalenderjaar naar het 

boekjaar als bepaald in artikel 4, zal het huidige boekjaar van de vereniging lopen van één januari 

2020 tot en met dertig juni 2021. 

 

Bovenstaande punten zullen in de ALV van 17 september a.s. puntsgewijs behandeld worden. 


