Toelichting bij agendapunt 6 conceptagenda algemene ledenvergadering d.d. 22 mei 2021
Onderwerp: Statutenwijziging
Afzender: Commissie Bestuurlijke Ontwikkeling
Inleiding:
Deze toelichting is gemaakt ter verduidelijking van de statutaire en reglementaire veranderingen
die de bestuurlijke ontwikkeling met zich mee hebben gebracht.
In de algemene ledenvergadering van 14 november 2020 is het stuk Bestuurlijke Ontwikkeling uitgebreid besproken en goedgekeurd (19stemmen vóór, 1 tegen en 0 onthoudingen). In de verdere
uitwerking van het plan zijn achterban en staf uitgebreid geconsulteerd. De resultaten uit deze
consultatierondes zijn vervolgens door de notaris in een concept voor nieuwe statuten gevat.
Deze conceptstatuten hebben geleid tot ingrijpende aanpassingen in het huishoudelijk reglement.
Beide liggen thans voor u ter bespreking en ter goedkeuring.
Deze toelichting behandelt de belangrijkste onderwerpen die hebben geleid tot vernieuwing van
de statuten en het huishoudelijk reglement. De toelichting is bedoeld als hulpmiddel en beoogt
niet volledig te zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering zal ruim gelegenheid zijn de goed te
keuren stukken te bespreken.
Van algemene ledenvergadering naar ledenraad:
Het belangrijkste en meest zichtbare gevolg van de bestuurlijk ontwikkeling is wel de overgang
van een algemene ledenvergadering naar een ledenraad. Zoals duidelijk blijkt uit de nieuwe statuten neemt de ledenraad de plaats in van de algemene ledenvergadering. De leden van de ledenraad worden gekozen door de leden. De leden van het bestuur worden gekozen door de leden
van de ledenraad.
Alle zaken die te maken hebben met hoe de ledenraad werkt zijn ondergebracht in de artikelen 10
t/m 15 van de nieuwe statuten. Alle zaken met betrekking tot het bestuur zijn geregeld volgens de
artikelen 16 t/m 19 van de nieuwe statuten.
Bij nieuwe statuten hoort ook een daaraan aangepast huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk
reglement is in zekere zin ‘opgeschoond’ en ontdaan van de artikelen die verband hielden met de
oude statuten. Nieuwe artikelen zijn toegevoegd en de termen die verband hielden met de oude
statuten zijn vervangen door nieuwe termen. Voor de artikelen die betrekking hebben op de
nieuwe statuten is gekozen voor een mate van compactheid. Immers, een huishoudelijk reglement
ontwikkelt zich naar behoeftes die zich voordoen in de loop van de tijd.
De zaken met betrekking tot de ledenraad zijn in het nieuwe huishoudelijk reglement ondergebracht in artikel 13 t/m 15. De nadere bepalingen met betrekking tot de bestuurszaken zijn te vinden in artikel 10 van het nieuwe huishoudelijk reglement.
Van coördinatorenoverleg naar uitvoeringsraad:
Nieuw is dat de overlegstructuren tussen groepen onderling, en met de andere onderdelen van de
vereniging, een formelere positie heeft gekregen in de vorm van de uitvoeringsraad, zoals beschreven in het nieuwe huishoudelijk reglement. Net zoals de situatie met het coördinatorenoverleg functioneert de uitvoeringsraad onder verantwoordelijkheid van de directeur. Nieuw in de bevoegdheid van de uitvoeringsraad is, dat de raad het recht heeft om een zogenoemd ‘zwaarwegend advies’ uit te brengen. Het formele hieraan is, dat het bestuur verplicht is om dit advies van
een gefundeerd antwoord te voorzien, waarin uiteengezet wordt waarom het advies wel of geen
opvolging krijgt.

Tot slot:
De Commissie Bestuurlijke Ontwikkeling heeft naar eer en geweten en met veel toewijding aan dit
proces gewerkt. Een flinke puzzel! De commissie heeft het volste vertrouwen, dat de voorliggende
nieuwe statuten en het aangepaste huishoudelijk reglement een goede basis vormen om als vereniging verder te ontwikkelen en te komen tot een bredere en diversere vertegenwoordig van
onze achterban, een betere bestuurlijke organisatie met meer inbreng van vrijwilligers.

