
Voorstel wijzigingen statuten 

 

Op onze website onder het kopje ‘Geschiedenis’ zijn de huidige statuten te vinden. Deze dateren van 
30 mei 1983. Het bestuur heeft tijdens de ledenvergadering van 27 februari 2017 bekend gemaakt 
dat zij de statuten willen herzien. In chronologische volgorde stelt het bestuur de volgende 

wijzigingen voor: 

 

Artikel 2.2 
Oorspronkelijk: Zij tracht dit doel te bereiken door: een optocht, muziek, toneel en volksspelen. 

Voorstel: Zij tracht dit doel te bereiken door diverse activiteiten.  

Artikel 7 

Oorspronkelijk: ontbreekt 

Voorstel: bij het opnieuw opstellen van de statuten de nummering logisch laten door lopen. 

Artikel 9.1 

Oorspronkelijk: Het bestuur bestaat tenminste uit negen personen. Het aantal bestuurders wordt 
vastgesteld  door de algemene vergadering: vier (gereformeerd), drie (hervormd), twee (indien 

andere richting) . 

Voorstel: Het bestuur bestaat tenminste uit een oneven aantal personen. Het aantal bestuurders 
wordt vastgesteld door de algemene vergadering: twee derde mannen, een derde vrouwen.  
Bestuursleden dienen hun functie zes jaar uit te voeren en zijn daarna eenmalig herkiesbaar voor een 

periode van 2 jaar. 

Artikel 10.3 

Oorspronkelijk: Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, 
bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de 

algemene vergadering. 

Voorstel: Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, 
huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de 

algemene vergadering wanneer het om bedragen gaat die hoger zijn dan € 1500,-. 

Artikel 12.1 

Oorspronkelijk: De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 
inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te 
zenden schriftelijke mededeling. Of door een advertentie in tenminste één ter plaatse waar de 

vereniging is gevestigd veelgelezen dag- of weekblad. 

Voorstel: De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming 
van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden 
schriftelijke mededeling. Of door een mededeling  te plaatsen op sociale media, website en/of in de 

lokale dorpskrant.  


