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Over dit document
Dit document geeft de voorgestelde aanpassingen weer aan het huishoudelijk
reglement van onze vereniging. De laatste wijziging van dit reglement is
goedgekeurd in 2017 en was daarom aan een update toe. Onderstaande
aanpassingen zijn reeds besproken met de Raad van Advies. Over de aanpassingen
zal op algemene ledenvergadering (ALV) 7.5 op 16 juni worden gestemd. Op deze
ALV zal ruimte zijn om vragen te stellen over de opmerkingen. Na verantwoording
van bestuur 7 zal vervolgens overgegaan worden op een stemming.

Afkortingenlijst S.V.K.T. Variscopic
-

ALV = Algemene Ledenvergadering
RavA = Raad van Advies

Toelichting:
Bovenstaande afkortingen zouden wij graag willen definiëren, opdat de
leesbaarheid van het huishoudelijk reglement wordt verbeterd.

Lidmaatschap, soorten leden
Artikel 5: Het schorsen van een lid
Artikel 5.3
Voorheen:
Een lid kan worden geschorst voor een periode van maximaal een maand. Mocht
een lid daarna weer in strijd handelen met zijn lidmaatschapsverplichtingen of het
belang van de vereniging in ernstige mate schaden door zijn/haar handelingen
en/of gedragingen, kan het lid nogmaals worden geschorst voor een periode van
maximaal een maand. Een derde schorsing kan omgezet worden in een ontzetting
volgens artikel 5 lid 6 sub c van de statuten.
Nu:
Een lid kan worden geschorst voor een periode van maximaal drie maanden. Mocht
een lid daarna weer in strijd handelen met zijn lidmaatschapsverplichtingen of het
belang van de vereniging in ernstige mate schaden door zijn/haar handelingen
en/of gedragingen, kan het lid nogmaals worden geschorst voor een periode van
maximaal zes maanden. Een derde schorsing kan omgezet worden in een ontzetting
volgens artikel 5 lid 6 sub c van de statuten.
Toelichting:
De verhoging van de tweede schorsingen dient ertoe om het bestuur de
mogelijkheid te geven om leden die de vereniging hebben geschaad langer te
schorsen. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een schorsing van maximaal drie en
zes maanden. Het zittend bestuur heeft zelf de mogelijkheid om de duur van de
schorsing te bepalen.
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Financiën
Artikel 10: Financiële verplichtingen van het bestuur
Artikel 10.1
Voorheen:
Voor uitgaven van meer dan vijfhonderd euro boven het begrote budget van een
bepaalde post dient het bestuur eerst toestemming te vragen aan de algemene
ledenvergadering.
Nu:
Voor uitgaven van meer dan duizend euro boven het begrote budget van een
bepaalde post dient het bestuur eerst toestemming te vragen aan de algemene
ledenvergadering,
Artikel 10.2 (toevoeging)
Op artikel 10.1 geldt een uitzondering voor onvoorziene kosten die verplicht worden
gesteld door derde partijen of instanties. Voor deze uitgaven geldt wel een
meldingsplicht bij de eerstvolgende ALV.
Toelichting:
Ten eerste wordt het bedrag verhoogd. Dit heeft ermee te maken dat het
huishoudelijk reglement is geschreven in 2017. Sinds dat jaar is dat het totaalbedrag
onder de begroting is verdrievoudigd. Het is daarom mogelijk om een bestuur meer
ruimte te geven om uitgaves te doen. Uiteraard kan de ALV bij het presenteren van
de exploitatie ervoor kiezen om het bestuur niet te dechargeren en hen tot
verantwoording roepen voor hun uitgaven.
Ten tweede bleek het artikel niet goed uitvoerbaar. Het voornaamste voorbeeld
hiervan zijn de annuleringskosten van de skireis vanwege Covid-19. Deze kosten
moesten gemaakt worden door verplichting vanuit een derde partij en vielen boven
de grens van 500 euro. Indien de ALV had besloten om geen toestemming te geven,
dan zouden we tot een impasse komen. Vergelijkbare situaties worden in de
toekomst voorkomen middels artikel 10.2. Om ervoor te zorgen dat de ALV wel op de
hoogte is, is de meldingsplicht bij dit artikel gevoegd.
Artikel 10.3
Voorheen:
Het bestuur dient, alvorens een overeenkomst aan te gaan die langer dan drie jaar
duurt en de vereniging honderd euro of meer per jaar zal kosten, toestemming te
vragen aan de algemene ledenvergadering.
Nu:
Het bestuur dient, alvorens een overeenkomst aan te gaan die langer dan drie jaar
duurt, niet jaarlijks opzegbaar is en de vereniging driehonderd euro of meer per jaar
zal kosten, toestemming te vragen aan de algemene ledenvergadering.
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Toelichting:
Hier geldt wederom dat het totaalbedrag onder de begroting is verdrievoudigd.
Verder is een uitzondering voor jaarlijks opzegbare overeenkomsten op zijn plaats,
deze kunnen namelijk worden opgezegd indien de ALV niet instemt met de jaarlijkse
begroting.

Algemene ledenvergadering
Artikel 12: Werking
Artikel 12.2.c
Voorheen:
Ten minste een tiende van de stemgerechtigde leden een schriftelijk verzoek indient,
zoals bepaald in artikel 6 lid 7 van de statuten.
Nu:
ten minste een tiende van de stemgerechtigde leden een schriftelijk verzoek indient ,
zoals bepaald in artikel 6 lid 7 van de statuten, met opgave van punten van
behandeling.
Toelichting:
Toevoeging om ervoor te zorgen dat het doel van de aangevraagde ALV helder is
voor het zittende bestuur.
Artikel 12.7
Voorheen:
De te behandelen stukken zijn ten minste twee werkdagen alvorens de algemene
ledenvergadering plaatsvindt in te zien op het verenigingskantoor.
Nu:
De te behandelen stukken en de agenda zijn ten minste twee werkdagen alvorens
de algemene ledenvergadering plaatsvindt in te zien op het verenigingskantoor.
Toelichting
De definitieve agenda zal hierdoor ook altijd inzichtelijk zijn voor leden, tenminste
twee dagen voor de ALV.

Artikel 14: Stemmingen
Artikel 14.6
Voorheen:

Een stemgerechtigde kan maximaal één andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem, zoals bepaald in artikel 6 lid 5
van de statuten. Hiervoor dient hij een verklaring van volmacht op te halen op het
verenigingskantoor of zelf te printen en te ondertekenen met naam, handtekening
en datum, de naam van de gevolmachtigde en de datum van de algemene
ledenvergadering, waarvoor de volmacht geldt. De gemachtigde stemgerechtigde
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dient deze verklaring van volmacht schriftelijk mee te brengen naar de betreffende
algemene ledenvergadering en te laten controleren aan de secretaris bij
binnenkomst. Tijdens de algemene ledenvergadering houdt de gevolmachtigde de
volmachtiging bij zich. Bij het verlaten van de algemene ledenvergadering levert de
gevolmachtigde de volmachtiging in bij de secretaris. Deze dient de secretaris bij de
notulen van de algemene ledenvergadering te bewaren.
Nu:
Een stemgerechtigde kan maximaal één andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem, zoals bepaald in artikel 6 lid 5
van de statuten. Hiervoor dient het volmachtende lid een verklaring van volmacht te
verkrijgen bij het bestuur en te ondertekenen met naam, handtekening en datum,
de naam van de gevolmachtigde en de datum van de algemene
ledenvergadering, waarvoor de volmacht geldt. De gevolmachtigde dient deze
verklaring van volmacht voor het eerste gebruik tijdens de betreffende ALV. Tijdens
de algemene ledenvergadering houdt de gevolmachtigde de volmachtiging bij
zich. Bij het verlaten van de algemene ledenvergadering levert de gevolmachtigde
de volmachtiging in bij het bestuur. Deze dient te worden bewaard bij de notulen
van de algemene ledenvergadering.
Toelichting:
Verheldering van rollen. Ook is ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid minder
bij één bestuurslid vast te leggen om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij
het wegvallen van dit bestuurslid.
Artikel 14.9
Voorheen:
Een stemming kan schriftelijk of mondeling geschieden.
a. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, via gesloten, niet ondertekende,
gemarkeerde briefjes. De briefjes bevatten uitsluitend de keuzes ‘onthouden van
stemmen’, ‘tegen’ of ‘voor’.
b. Stemming over zaken geschied mondeling of per handopsteking, tenzij door ten
minste vijf leden of het bestuur om een schriftelijke stemming wordt gevraagd.
Nu:
Artikel 14.9
Een stemming over personen dient te voldoen aan de volgende eisen:
a. De stemming geschiedt anoniem.
b. Elke stemgerechtigde kan één stem uitbrengen.
c. Elke volmachtiging staat gelijk aan één stem.
d. Enkel stemgerechtigden kunnen de mogelijkheid hebben een stem uit
te brengen.
e. De aanwezige stemgerechtigden kiezen tussen ‘onthouden van
stemmen’, ‘tegen’ of ‘voor’.
f. De geanonimiseerde uitkomst van de stemming dient telbaar te zijn.
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Artikel 14.10
Stemming over zaken geschiedt mondeling of per handopsteking, tenzij door ten
minste vijf leden of het bestuur om een anonieme stemming wordt gevraagd. Deze
dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 14 lid 9.
Toelichting:
Afgelopen jaar is gebleken dat het HR een beperkende factor was voor het
stemmen op een online ALV. Door bovenstaande eisen op te stellen kunnen ook
digitale opties worden overwogen. In een fysieke ALV kan vervolgens zowel voor
briefjes, als voor een digitale optie worden gekozen door het bestuur.
Artikel 14.10
Voorheen
10. Niet volledige, of onjuist ingevulde stembriefjes worden ongeldig verklaard. Een
ongeldig stembriefje telt als een onthouding van stemmen.
Nu:
10. Onvolledig of onjuist uitgebrachte stemmen worden ongeldig verklaard. Een
ongeldige stem telt als een onthouding van stemmen.

Commissies en relaties
Artikel 15: Commissies van de algemene ledenvergadering
(Toevoeging)
1. Ter ondersteuning van haar taken kan de ALV commissies van de ALV
aanstellen.
2. Commissies van de ALV leggen verantwoording af aan de ALV.
3. Leden van een commissie van de ALV dienen lid te zijn of zijn geweest bij
S.V.K.T. Variscopic.
4. Leden van een commissie van de ALV hebben spreekrecht in de ALV.
5. Commissies van de ALV worden als geheel geïnstalleerd middels een gewone
meerderheid van stemmen.
6. Leden van een commissie van de ALV worden voor een verenigingsjaar
geïnstalleerd.
7. Bestuursleden mogen geen lid zijn van commissies van de ALV.
8. Tot de commissies van de ALV behoren ten minste de Raad van Advies en de
Kascontrolecommissie.
Toelichting:
Voorheen stond er niks vastgelegd over de commissies van de ALV. Met dit artikel is
er meer duidelijkheid gecreëerd.

Artikel 15 (wordt 16): De Raad van Advies
Artikel 15.3 (toevoeging)
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De Raad van Advies doet zelf voorstellen aan de ALV over haar samenstelling in het
opeenvolgende verenigingsjaar.
Artikel 15.5
Voorheen:
De Raad van Advies wordt als geheel geïnstalleerd met een gewone meerderheid
van stemmen.
Nu:
Toelichting:
Kan weg, staat al in het nieuwe artikel 15.5.

Artikel 16 (wordt 17): De Kascontrolecommissie
Artikel 16.3 (toevoeging)
De Kascontrolecommissie doet zelf voorstellen aan de ALV over haar samenstelling
in het opeenvolgende verenigingsjaar.
Artikel 16.4
Voorheen:
Met financiën belaste commissieleden en bestuursleden mogen geen lid zijn van de
kascontrolecommissie.
Nu:
Met financiën belaste commissieleden mogen geen lid zijn van de
kascontrolecommissie.
Toelichting:
Bestuursleden staat al benoemd in artikel 15 lid 7.

Commissies van de vereniging
Artikel 17: Beleid
Artikel 17.1
Voorheen:
Ter uitoefening van bepaalde tot de activiteiten van de vereniging behorende
taken kunnen commissies van de vereniging worden aangesteld. Elke commissie van
de verenging heeft ten minste één bestuurslid als contactpersoon.
Nu:
1. Ter uitoefening van bepaalde tot de activiteiten van de vereniging
behorende taken kan door het bestuur commissies van de vereniging worden
aangesteld.
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2. Elke commissie van de vereniging heeft ten minste één bestuurslid als
contactpersoon.

Relaties van de vereniging
Artikel 21: Gezelschap van Oud-Leden
Artikel 21.1
Voorheen:
Een persoon hoort bij het Gezelschap van Oud-Leden indien hij oud-lid is, zoals
beschreven in artikel 5 lid 6 van de statuten, en een eenmalige contributie heeft
betaald. De contributie wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.
Nu:
1. Een oud-lid is een persoon wiens lidmaatschap is geëindigd zoals beschreven in
artikel 5 lid 6 van de statuten.
2. Elk oud-lid heeft het recht toe te treden tot het Gezelschap van Oud-Leden.
3. Het Gezelschap van Oud-Leden heeft het recht op de hoogte te worden
gehouden over de vereniging.
Toelichting:
Duidelijkere omschrijving en rechten van Gezelschap benoemd. De keuze is
gemaakt om niet in te gaan op het verschil tussen betaalde en niet-betaalde
lidmaatschappen omdat deze verder uitgewerkt dienen te worden en beter passen
in een ander document.

Slotbepaling
Artikel 23: Overig
Artikel 23.2
Nu:
Besluiten over wijzingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen met een
gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden aangenomen, mits ten minste
een achtste niet-geschorste stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien op grond hiervan de algemene ledenvergadering geen
besluiten heeft kunnen nemen, zal een tweede vergadering bij het aantal leden
gesteld in artikel 6 lid 9 van de statuten gerechtigd zijn tot het nemen van besluiten,
voor zover die ook op de agenda der eerstgenoemde vergadering voorkwamen.
Besluiten worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Nu:
Besluiten over wijzingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen met een
gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden aangenomen, mits ten minste
vijftig of een achtste niet-geschorste stemgerechtigde leden van de vereniging
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien op grond hiervan de algemene
ledenvergadering geen besluiten heeft kunnen nemen, zal een tweede vergadering
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bij het aantal leden gesteld in artikel 6 lid 9 van de statuten gerechtigd zijn tot het
nemen van besluiten, voor zover die ook op de agenda der eerstgenoemde
vergadering voorkwamen. Besluiten worden genomen met een gekwalificeerde
meerderheid van stemmen.
Toelichting:
De vereniging is flink gegroeid sinds het schrijven van het huishoudelijk reglement.
Om ervoor te zorgen dat in de toekomst het huishoudelijk reglement nog gewijzigd
kan worden, zetten we het aantal benodigde aanwezige leden vast. Een achtste
staat nog wel benoemd voor het geval dat de vereniging krimpt tot onder de vijftig
leden.
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