Bestuursstructuur en verenigingsstructuur THOR (voorstel ALV nov. 2017)
Verwerking commentaar en punten voor besluitvorming in HB 07-11-2017
Punten voor besluitvorming
Uit de reacties komen een paar punten naar voren, die we graag voor nadere
standpuntbepaling aan de HB-vergadering voorleggen.
1. Zittingstermijnen bestuursleden
In het HR is voorgesteld dat hoofdbestuursleden maximaal 3 x terstond herkiesbaar
zijn. In commentaar wordt een maximum bestuurstermijn (in dit geval 8 jaar) niet
verstandig gevonden vanwege de schaarste aan goede bestuursleden. Wij hechten
wel belang aan een maximum zittingstermijn om verversing van het hoofdbestuur te
bevorderen. Voorstel is om artikel te handhaven maar om uitzonderingen mogelijk te
maken in de zin dat de ALV ontheffing kan verlenen telkens voor een termijn van 2
jaar.
Overigens treedt dit in werking bij de nieuwe structuur en is er geen sprake van
terugwerkende kracht. Voor afdelingsbesturen is een dergelijke artikel niet
opgenomen en dat is ook niet de bedoeling; het is aan de afdeling om dat in te vullen.
2. Bestuurslid sportbeleid
Een van de reacties is om ook een bestuurslid sportbeleid te hebben, omdat we met
de huidige invulling van het HB mogelijk wat ver staan van de corebusiness van de
vereniging. Wij stellen HB voor dit voorstel te volgen. De koppeling met vicevoorzitterschap volgen we niet, omdat de vicevoorzitter in het voorstel geen
specifieke taak dan vervangen van de voorzitter bij afwezigheid.
3. Afdelingsvoorzitters ook HB-bestuurslid
Een van de reacties is om afdelingsvoorzitters uit te sluiten voor
hoofdbestuurslidmaatschap. Wij stellen voor dit inderdaad te laten gelden voor de
DB-leden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en dat moet dan gelden voor alle
afdelingsbestuursleden. De dubbelfunctie van afdelingsbestuurslid en overige (max
4) HB-leden is wel mogelijk.
4. Ingangsdatum nieuwe bestuursstructuur
Het direct na de ALV in laten gaan van de nieuwe structuur heeft een procedureel
bezwaar; formeel kun je pas nieuwe bestuursleden zoeken als de voorstellen zijn
goedgekeurd. Praktisch is er het bezwaar dat er voor de ALV onvoldoende
kandidaten zijn voor het nieuwe bestuur.
Opties zijn te wachten tot de juni-ALV met invoering van de nieuwe structuur of een
tussentijdse ALV, zodra er minimaal 5 HB-leden zijn (DB+2). Het huidige
hoofdbestuur zou dan vooralsnog aanblijven, hetgeen herbenoeming voor korte
termijn van de meeste afdelingsvoorzitters zou inhouden.
Overigens is het statutair mogelijk met de 3 niet-aftredende DB-leden de vereniging
bevoegd te besturen; zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden moet er
een ALV zijn waarin het aantal HB-leden op minimala 5 wordt gebracht.

Verwerking van overig commentaar
Het overige commentaar is als volgt verwerkt
1. Opmerkingen van redactionele aard
Het overgrote deel wordt overgenomen
2. Schriftelijk/ e-mail en clubblad/e-mail
In de kop van het HR direct na de inhoudsopgave wordt een opmerking opgenomen
dat onder schriftelijk ook e-mail wordt verstaan en clubblad idem
3. Verkiezing en benoeming van afdelingsbesturen
Over het verkiezing en benoeming van afdelingsbesturen zijn een aantal
opmerkingen gemaakt. Benoeming van het gehele bestuur door het HB wordt als
inperking van de verantwoordelijkheden van de afdeling beschouwd. Om invulling te
1

4.

5.

6.

7.

8.

geven aan artikel 12 lid 3 van de statuten (waarbij het woord afdeling naar onze
mening gelezen moet worden als afdelingsbestuur) en uit het oogpunt van
bestuurlijke verantwoordelijkheid houden we vast aan deze formele benoeming door
het HB. Wel willen we de verantwoordelijkheid van de afdeling accentueren door
expliciet te vermelden als lid 1 van artikel 14: “de vereniging kent afdelingen waarvan
de voorzitters en overige leden van het afdelingsbestuur worden gekozen door de
leden van de afdeling.”. Als lid 1a wordt dan toegevoegd: “Conform artikel 12 lid 3
van de staturen worden de voorzitter en overige leden van het afdelingsbestuur door
het HB benoemd.” De redactie van Lid 2 van art 14 wordt in het licht van
vorenstaande geactualiseerd.
De jaarlijkse vergadering van de afdeling
Naar aanleiding van het commentaar worden de voorstellen aangepast. Primair wordt
gekozen voor een jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling waarin beleid,
begroting en bestuursverkiezing aan de orde komen. (lid 5b van artikel 14 wordt dan:
“De afdelingsvoorzitter roept zo vaak als nodig, doch minimaal 1 x per jaar de
afdeling in vergadering bijeen voor raadpleging en verantwoording van beleid en
begroting en voor de bestuursverkiezing”.
In lid 4 van artikel 23a wordt de uitzondering hierop als volgt geformuleerd: “In geval
een ledenvergadering van de afdeling geen geschikt instrument is voor raadpleging
en verantwoording, dan werkt het afdelingsbestuur, in overleg met het hoofdbestuur,
een passende methode uit.”
Verder nog in artikel 23a de mogelijkheid opgenomen dat behalve de voorzitter ook
op verzoek van 10 % van de leden van een afdeling een vergadering kan worden
gehouden (sluit aan bij de statuten).
Benoeming van commissies/werkgroepen
Lid 1, 2 en 3 van artikel worden wat korter en bondiger geformuleerd, waarbij de
voorzitter en leden van de commissie/werkgroep worden benoemd door het bestuur
waaronder het ressorteert (HB of afdelingsbestuur).
Prestatieprijzen
Artikel 26: Alleen leden 1 en 7 handhaven in iets aangepast vorm en toevoegen van
een nieuw lid: “Nadere uitwerking van prestatieprijzen wordt bij hoofdbestuursbesluit
vastgesteld”.
Verenigingsvlaggen
Artikel 30: Lid 1 wordt iets algemener geformuleerd en beheer wordt in lid 2 bij een
persoon gelegd.
Kleine punten
- Artikel 15 lid 5 blijft in oorspronkelijke vorm staan dus geen wijziging
- Artikel 19 lid 11 vervalt; is al geregeld in lid 9 en 10 van hetzelfde artikel
- Artikel 14 lid 7 en artikel 15 lid 11 vervallen vanwege duplicering met artikel 18 lid
3
- Verslaglegging is nu eenduidiger geformuleerd in art 18 lid 3; ook opgenomen het
distribueren van verslagen van HB-vergaderingen naar de afdelingsbesturen.
- Artikel 28: Attenties blijft zoals was voorgesteld
- Artikel 29 lid 3: Clubtenue: toegevoegd: “of richten zich naar de reglementen van
de Atletiekunie
- Artikel 34 lid 1: Wijzigingen in het reglement: toegevoegd “de afdelingsbesturen”.
- Artikel 36 lid 2: toegevoegd wordt publicatie van HR op website
- Duplicering uit voorstellen voor artikel 14 lid 4 en artikel 22 lid 3 gehaald

Johan Henken en Fred Zacht, 4 november 2017

2

