Wijzigingen in het huishoudelijk reglement van ARSV THOR
Terminologie
In het huishoudelijk reglement worden verschillende termen gebruikt voor het bestuur en de
afdelingsbesturen. Voorgesteld wordt om voor het bestuur van de vereniging de term hoofdbestuur te
gebruiken en voor de besturen van de afdelingen de term afdelingsbestuur.
In een aantal gevallen wordt b.v. gesproken over “de door het bestuur aangewezen persoon” als
ledenadministratie wordt bedoeld. Er is een werkgroep ledenadministratie; voorgesteld wordt in deze
gevallen de term ledenadministratie te gebruiken.
In het HR wordt over werkgroepen gesproken en ook een enkele commissie wordt vermeld. De
staturen kent uitsluitend commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd. Het gaat te
ver om de ingeburgerde term werkgroep af te voeren. Voorgesteld wordt om in het HR steeds de term
commissies/werkgroepen te gebruiken. Hoofdstuk 3 krijgt dan als titel Afdelingen en
commissies/werkgroepen.
In bijlage 1 staat vermeld op welke artikelen van het HR dit van toepassing is buiten de artikelen die in
de overige bijlagen aan de orde komen. Een HR met alle wijzigingen is beschikbaar.
Tuchtrechtspraak
Artikel 3 lid 1 vermeldt het ontbreken van een werkgroep tuchtrechtspraak. Inmiddels bestaat er een
tuchtcommissie met een tuchtreglement. Lid 1 van artikel 3 behoeft daarom aanpassing; in bijlage 2 is
een voorstel opgenomen voor wijziging van artikel 3.
Onduidelijke teksten of actualisering nodig
In een aantal artikelen komen onduidelijke teksten voor of behoeven actualisering; bijlage 3 geeft
voorstellen voor verbetering.
Kascommissie
Artikel 17 sluit niet geheel aan bij de statuten ten aanzien van aftreden. Voor de uitvoering van de taak
van de kascommissie zijn in de huidige situatie alle drie leden nodig. In bijlage 4 zijn voorstellen tot
wijziging opgenomen.
Bestuur
Separaat is een voorstel ingediend voor bestuurlijke reorganisatie. In dit stuk worden de
consequenties voor wijzigingen in het HR in bijlage 5 weergegeven.
Afdelingen en commissies/werkgroepen
In het voorstel bestuurlijke reorganisatie worden ook een aantal zaken ten aanzien van werkwijze van
de afdelingen en commissies/werkgroepen voorgesteld, zoals de wijze van samenwerken met het
hoofdbestuur. De statuten schrijven duidelijk voor dat de leden van de afdelingsbesturen en de
commissies door het hoofdbestuur worden benoemd. Ook dient iets opgenomen worden over de wijze
van raadpleging van en verantwoording aan de leden van een afdeling en verantwoording aan die
leden.
In bijlage 6 zijn de voorstellen tot aanpassing voor afdelingen opgenomen.
In bijlage 7 hetzelfde voor de commissies/werkgroepen, waarbij opgemerkt moet worden dat er twee
niveaus zijn te onderscheiden, namelijk commissies/ werkgroepen die onder het hoofdbestuur vallen
en commissies/werkgroepen die onder de afdelingsbesturen vallen.
Vergaderingen en overlegstructuren
In het voorstel bestuurlijke reorganisatie worden nieuwe overlegstructuren geïntroduceerd. Verder
ontbreken de bestuursvergaderingen van de afdelingen. Bijlage 8 geeft invulling aan de wijzigingen op
dit gebied.
Vernummering en nieuw hoofdstuk
Vernummering zal plaatsvinden na aanname van wijzigingen in HR na ALV.
De artikelen 12 (Archivering), 13 (Officiële mededelingen) en 16 (Declaraties) worden in een nieuw
hoofdstuk “Archivering, Mededelingen en Declaraties” na hoofdstuk 4 ondergebracht.
7 november 2017
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Bijlage 1 Terminologie
Inhoud
Art 1 lid 1
Art 1 lid 4
Art 1 lid 5
Art 1 lid 6
Art 2 lid 1
Art 2 lid 2
Art 2 lid 4
Hoofdstuk 2
Art 5 lid 2
Art 6 lid 3
Art 7 lid 2
Art 10
Art 11 lid 1
Art 11 lid 2
Art 12 lid 2
Art 12 lid 4
Art 12 lid 5
Art 12 lid 6

Art 12 lid 7
Art 12 lid 8
Art 13 lid 1
Art 13 lid 3
Hoofdstuk 3
Art 14 lid 6
Art 14 lid 9
Art 14 lid 10
Art 14 lid 11
Art 14 lid 12
Art 14 lid 14d
Art 14 lid 15
Art 14 lid 16
Artikel 15
Art 15 lid 4
Art 15 lid 5
Art 15 lid 7a
Art 15 lid 13
Art 15 lid 15
Art 15 lid 16
Art 16 lid 2
Art 19 lid 3
Art 19 lid 4
Art 19 lid 5

Enkele wijzigingen t.g.v. wijziging inhoud
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
“Door het bestuur aangewezen persoon” vervangen door
ledenadministratie
“Door het bestuur aangewezen persoon” vervangen door
ledenadministratie
Bestuursbesluit vervangen door hoofdbestuursbesluit
Toevoegen aan secretaris: van het hoofdbestuur
Toevoegen aan secretaris: van het hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuursvergaderingen wijzigen in hoofdbestuursvergaderingen
“niet” vervangen door “evenmin”
Bestuursleden wijzigen in hoofdbestuursleden
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur (2x)
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Toevoegen aan secretaris: van het hoofdbestuur
Toevoegen afdeling. Voorzitter wijzigen in secretaris. Toevoegen
commissie
Toevoegen aan secretaris: van het hoofdbestuur
Bestuurslid wijzigen in hoofdbestuurslid. Afdelingsvoorzitter en
werkgroepvoorzitter wijzigen in secretaris van een afdeling, commissie of
werkgroep
De vereniging wijzigen in het hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Toevoegen commissies
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur (2x)
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Toevoegen aan secretaris: van het hoofdbestuur
“de secretaris …..eind” wijzigen in ledenadministratie
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Algemeen bestuur vervangen door hoofdbestuur
Toevoegen commissies
Toevoegen commissie
Toevoegen commissie
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Toevoegen commissies
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur; toevoegen commissies
Algemeen bestuur vervangen door hoofdbestuur
Bestuursbesluit vervangen door hoofdbestuursbesluit
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Toevoegen aan secretaris: van het hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
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Art 19 lid 12
Art 20 lid 3
Art 21 lid 3
Art 21 lid 4
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Art 24 lid 1
Art 24 lid 2
Art 25 lid 2
Art 25 lid 3
Art 27 lid 2
Art 28 lid 1
Art 28 lid 2
Art 29 lid 1
Art 32 lid 1
Art 34 lid 1b

Toevoegen aan secretaris: van het hoofdbestuur
Algemene bestuursvergadering wijzigen in hoofdbestuursvergadering
Algemene bestuursvergadering wijzigen in hoofdbestuursvergadering
Algemene bestuursvergadering wijzigen in hoofdbestuursvergadering
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Het bestuur van de afdelingen vervangen door afdelingsbesturen
Toevoegen commissies
Toevoegen commissies
Toevoegen commissies
Toevoegen c.q. erevoorzitter
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuursbesluit vervangen door hoofdbestuursbesluit
Algemeen secretaris vervangen door secretaris van het hoofdbestuur
Bestuursbesluit vervangen door hoofdbestuursbesluit
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur
Bestuur wijzigen in hoofdbestuur

Tussen inhoud
en artikelen

Toegevoegd: WAAR IN DIT REGLEMENT EEN SCHRIFTELIJKE
MEDEDELING OF PUBLICATIE VIA HET CLUBBLAD WORDT
VOORGESCHREVEN, WORDT DAARONDER OOK KENNISGEVING
PER E-MAIL BEGREPEN.
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Bijlage 2 Tuchtrechtspraak
Huidige tekst artikel 3 lid 1:
Bij gebreke van een werkgroep tuchtrechtspraak is het bestuur bevoegd straffen op te
leggen.
Reden wijziging:
Er bestaat een tuchtcommissie met tuchtreglement.

Art-lid
Art 3 lid 1

huidige tekst
Bij gebreke van een werkgroep
tuchtrechtspraak is het bestuur
bevoegd straffen op te leggen.

Voorstel tekst
Straffen en strafmaat zijn vastgelegd
in het afzonderlijk vastgestelde
Tuchtreglement.

Art 3 lid 2

Straffen en strafmaat zijn vastgelegd
in het afzonderlijk vastgestelde
Tuchtreglement.

Art 3 lid 3

Het beroepschrift (tegen kennisgeving
van ontzetting door het bestuur) als
bedoeld in art. 7, lid 5, letter d van de
Statuten dient te worden ingediend bij
de secretaris.
Een geschorst lid dient te blijven
voldoen aan de financiële
verplichtingen van het lidmaatschap.
Brengt een lid schade toe aan
materialen of accommodaties, anders
dan door normaal gebruik, dan zal het
betreffende lid voor deze schade
aansprakelijk worden gesteld.

Er is een tuchtcommissie, welke
bevoegd is straffen op te leggen in de
vorm van een bindend advies aan het
hoofdbestuur. Het hoofdbestuur draagt
zorg voor de onverwijlde uitvoering
van het bindend advies.
Het beroepschrift (tegen kennisgeving
van royement door het hoofdbestuur)
als bedoeld in art. 7, lid 5, letter d van
de Statuten dient te worden ingediend
bij de secretaris van het hoofdbestuur.
Een geschorst lid dient te blijven
voldoen aan de financiële
verplichtingen van het lidmaatschap.
Brengt een lid schade toe aan
materialen of accommodaties, anders
dan door normaal gebruik, dan zal het
betreffende lid voor deze schade
aansprakelijk worden gesteld.

Art 3 lid 4

Art 3 lid 5
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Bijlage 3 Onduidelijke teksten of actualisering

Art-lid
Art 4 lid 1b

Art 16 lid 1

Artikel 26
Art 26 lid 1

Art 26 lid 2

Art 26 lid 3

Art 26 lid 4

Art 26 lid 5

Onduidelijke tekst/actualisering
Jurymedewerkers en kaderleden, zijnde
natuurlijke personen, welke tegen een
eventueel vast te stellen bijdrage in de
kosten van de vereniging bereid zijn om
assistentie te verlenen en/of werk te
verrichten binnen de vereniging, als jurylid
of kaderlid ten behoeve van het
organiseren van wedstrijden, of anderzijds
behulpzaam te zijn.
Zij hebben voor wat betreft voorzieningen,
welke door de organisatie worden
getroffen, dezelfde rechten en
verplichtingen als de leden van Thor
Gemaakte kosten door leden van
afdelingen, werkgroepen en trainers, voor
de uitvoering van hun taak, kunnen op
daartoe bestemde formulieren, binnen
een maand na afloop van een kwartaal
worden gedeclareerd bij de betreffende
budgetbewaker, ten laste van het budget
van de afdeling of de werkgroep.

Prestatieprijzen
Jaarlijks wordt, door de afdeling
wedstrijdsport, in overleg met de trainers,
een voordracht gedaan aan het bestuur,
van wedstrijdgerechtigde leden welke
vanwege hun prestaties in het
voorgaande verenigingsjaar in
aanmerking komen voor prestatieprijzen.
Het betreft de categorieën:
a. meisjes/jongens C/D - junioren.
b. dames - senioren/ meisjes A/B junioren (tevens T. v. Eekelen
wisselbeker)
c. heren - senioren/jongens A/B –
junioren
d. dames/heren veteranen
De Louis Clerx prijs wordt toegekend aan
degene die de meeste progressie heeft
gemaakt in prestaties. Deze prijs is
specifiek bestemd voor de categorieën
A/B - junioren en jonge senioren tot 23
jaar.
Er is één aanmoedigingsprijs waarvoor
leden van alle wedstrijdcategorieën in
aanmerking komen, met dien verstande,
dat zij nog slechts korte tijd atletiek
beoefenen en toch al vanwege inzet en
mentaliteit, goede prestaties boeken.
De afdeling wedstrijdsport en/ of het
bestuur kunnen besluiten dat niet voor
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Voorstel tekst
Jurymedewerkers en kaderleden, zijn de
natuurlijke personen, welke bereid zijn om
assistentie te verlenen en/of werk te
verrichten binnen de vereniging, als jurylid
of kaderlid ten behoeve van het
organiseren van wedstrijden, of anderzijds
behulpzaam te zijn.
Zij hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als de leden van Thor

Gemaakte kosten door leden van de
vereniging, leden van de afdelingen,
commissies/werkgroepen en trainers, voor
de uitvoering van hun taak, kunnen op
daartoe bestemde formulieren, binnen een
maand na afloop van een kwartaal worden
gedeclareerd bij de penningmeester of de
betreffende budgetbewaker, ten laste van
het budget van de vereniging, afdeling of
commissie/werkgroep.
Jaarlijks wordt, door de afdeling
wedstrijdsport, in overleg met de trainers,
een voordracht gedaan aan het
hoofdbestuur, van wedstrijdgerechtigde
leden welke vanwege hun prestaties in het
voorgaande verenigingsjaar in aanmerking
komen voor prestatieprijzen.
Nadere uitwerking van prestatieprijzen
wordt bij hoofdbestuursbesluit vastgesteld.

vervalt

vervalt

vervalt

Art 26 lid 6

Art 26 lid 7

alle prijzen een geschikte kandidaat
voorhanden is.
De afdeling wedstrijdsport en/ of het
bestuur kunnen besluiten om voor een
categorie meerdere prijzen toe te kennen,
echter hierbij de waarde van de prijs
respecterend.
De uitreiking van de prijzen vindt plaats
tijdens de voorjaars algemene
ledenvergadering.

Art 27 lid 1

Wedstrijdgerechtigde leden, die
bijzondere prestaties hebben geleverd,
worden door het bestuur, zo kort mogelijk
na de geleverde prestatie, gehuldigd.

Art 27 lid 4

Leden die onafgebroken 40 of 50 jaar lid
zijn worden gehuldigd op een wijze die in
overleg tussen bestuur en de afdelingen
wordt vastgesteld.
De huldigingen volgens lid 3 en 4 vinden
plaats op de algemene
voorjaarsledenvergadering.

Art 27 lid 5

Art 29 lid 3

Leden die uitkomen in
vertegenwoordigende Thor-ploegen zijn
verplicht om daar het door de vereniging
vastgestelde clubtenue te dragen.

Artikel 30
Art 30 lid 1

Verenigingsvlaggen
Er zijn diverse verenigingsvlaggen voor
de gehele vereniging, voor de afdeling
recreatiesport, de afdeling wedstrijdsport
en de afdeling wandelen en voor de
jeugdcategorieën pupillen en CD-junioren.
De jubileumvlaggen zijn in bewaring bij de
voorzitter, terwijl de andere vlaggen in
bewaring zijn bij de voorzitters van de
afdelingen recreatiesport en
wedstrijdsport respectievelijk de
werkgroep jeugd.
Dit reglement is vastgesteld in de
algemene ledenvergadering van 24 juni
2002.
Alle leden kunnen bij de secretaris van de
vereniging een kosteloos exemplaar van
dit reglement aanvragen.

Art 30 lid 2

Art 35 lid 1

Art 36 lid 2
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vervalt

De uitreiking van de prijzen vindt plaats
tijdens de voorjaars algemene
ledenvergadering of een ander geschikt
moment.
Wedstrijdgerechtigde leden, die bijzondere
prestaties hebben geleverd, worden door
het hoofdbestuur of een ander geschikt
moment, zo kort mogelijk na de geleverde
prestatie, gehuldigd.
Leden die onafgebroken 40 jaar of meer
decennia lid zijn, worden gehuldigd op een
wijze die in overleg tussen hoofdbestuur
en de afdelingen wordt vastgesteld.
De huldigingen volgens lid 3 en 4 vinden
plaats op de algemene
voorjaarsledenvergadering of op andere
wijze.
Leden die uitkomen in
vertegenwoordigende Thor-ploegen zijn
verplicht om daar het door de vereniging
vastgestelde clubtenue te dragen of
richten zich naar de reglementen van de
Atletiekunie.
Er zijn diverse verenigingsvlaggen voor de
gehele vereniging, voor afdelingen en
onderdelen van afdelingen.

Alle vlaggen zijn in bewaring bij de
functionaris belast met het beheer van
materialen.

Dit reglement is vastgesteld in de
algemene ledenvergadering van 27
november 2017.
Alle leden kunnen bij de secretaris van de
vereniging een kosteloos exemplaar van
dit reglement aanvragen. Het wordt tevens
gepubliceerd via de website van de
vereniging.

Bijlage 4 Kascommissie
Tekst statuten over kascommissie (artikel 15 lid 3, 4, 5)
3.
a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het
bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande
uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden van de onder a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van
twee jaar en treden volgens een te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts
eenmaal herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zo
nodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur
is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
Voorstel wijzing HR Kascommissie
Art-lid
Art 17 lid
1

Art 17 lid
2
Art 17 lid
3

Art 17 lid
4

Art 17 lid
5
Art 17 lid
6

Art 17 lid
7

Huidige tekst
De kascommissie wordt gekozen door
en uit de algemene ledenvergadering
en bestaat uit drie stemgerechtigde
leden, waarvan één als reserve
fungeert.
De leden van de commissie kiezen uit
hun midden een voorzitter.
Elk jaar treedt het langstzittende lid af,
schuift het reserve lid op en wordt
door een nieuw gekozen lid
vervangen.
Met inachtneming van het bepaalde in
artikel 15 lid 3 c van de statuten en
naast de controle voortvloeiend uit
artikel 11 lid 3 van dit reglement
controleert de commissie zo vaak zij
dit nodig acht, doch minimaal
éénmaal per jaar, de boeken en de
kas van de penningmeester.
De commissie brengt van alle
controles verslag uit aan de algemene
ledenvergadering.
In de in het voorjaar te houden
algemene ledenvergadering brengt de
commissie verslag uit over haar
werkzaamheden inzake het afgelopen
verenigingsjaar.
Indien zij dit nodig acht kan de
commissie advies vragen aan derden.
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Nieuwe tekst
De kascommissie wordt gekozen door
en uit de algemene ledenvergadering
en bestaat uit drie stemgerechtigde
leden.
De leden van de commissie kiezen uit
hun midden een voorzitter.
Elk jaar treden een of twee leden van
de commissie af na hun zittingstermijn
van termijn van 2 jaar, waarbij ze
eenmaal terstond herkiesbaar zijn.
Met inachtneming van het bepaalde in
artikel 15 lid 3 c van de statuten en
naast de controle voortvloeiend uit
artikel 11 lid 3 van dit reglement
controleert de commissie zo vaak zij
dit nodig acht, doch minimaal éénmaal
per jaar, de boeken en de kas van de
penningmeester.
De commissie brengt van alle
controles verslag uit aan de algemene
ledenvergadering.
In de in het voorjaar te houden
algemene ledenvergadering brengt de
commissie verslag uit over haar
werkzaamheden inzake het afgelopen
verenigingsjaar.
Indien zij dit nodig acht kan de
commissie zich laten bijstaan door
deskundigen.

Bijlage 5 Bestuur
Tekst statuten inzake het bestuur ( artikel 11 lid 1 en 3)
Artikel 11.
1.
a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, die door de
algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
c. De voorzitter wordt in functie gekozen.
3.
a. leder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie
in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
4.
In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur, in
onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast
en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke
kennisgeving, mededeling aan alle leden.

Tekst HR: De belangrijke wijzigen in artikelen 5 t/m 13
Art-lid
Art 5 lid 1

Art 5 lid 4

Art 5 lid 5

Art 5 lid
6a

Huidige tekst
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf,
en bij voorkeur uit een oneven aantal
leden.
Bij een bestuur dat uit vijf leden
bestaat, treden in de oneven jaren de
voorzitter en twee andere
bestuursleden, uitgezonderd de
secretaris, af en in de even jaren de
secretaris en het overige bestuurslid.
De secretaris houdt een rooster van
aftreden bij, waarin ook voorzien is
ten aanzien van een bestuur van
meer dan vijf personen.
Aftredende bestuursleden zijn
terstond herkiesbaar, tenzij zij
tenminste acht weken voor aanvang
van de algemene ledenvergadering
schriftelijk aan de secretaris
mededelen dat zij niet voor
herverkiezing in aanmerking wensen
te komen.

Art 5 lid
6b
Art 5 lid 7

Een nieuw gekozen bestuurslid treedt
in functie na afloop van de ALV
waarin het gekozen is. Met behoud
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Nieuwe tekst
Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal
vijf en maximaal zeven leden en bij
voorkeur uit een oneven aantal leden.
Ieder jaar treedt een evenredig aantal
bestuursleden af. Voorzitter en
penningmeester treden bij voorkeur
niet in hetzelfde jaar af.

De secretaris houdt een rooster van
aftreden bij.

Bestuursleden zijn maximaal drie keer
herkiesbaar, tenzij zij tenminste acht
weken voor aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk aan de
secretaris mededelen dat zij niet voor
herverkiezing in aanmerking wensen
te komen.
De algemene vergadering kan
ontheffing verlenen voor herverkiezing
na meer dan vier bestuurstermijnen.
Een nieuw gekozen bestuurslid treedt
in functie na afloop van de ALV waarin
het gekozen is.

Art 7 lid 1

Art 9 lid 5

Art 10 lid
1

Art 10 lid
2

Art 10 lid
3

Art 10 lid
4

van het bepaalde in artikel 5, lid 2,
krijgt een tussen twee algemene
ledenvergaderingen nieuw benoemde
afdelingsvoorzitter direct stemrecht in
het bestuur vanaf het moment dat de
benoeming schriftelijk door het
bestuur aan hem/haar is bekrachtigd.
Bij afwezigheid van de voorzitter
treedt de vice-voorzitter in zijn plaats.

Hij draagt tevens zorg voor de
samenstelling van een begroting voor
het komende verenigingsjaar, zulks in
overleg met het bestuur, de
afdelingsvoorzitters en de
werkgroepvoorzitters.
Andere bestuursleden dan die
behorend tot het dagelijks bestuur
zullen onder meer een functie hebben
als eerst aanspreekbare persoon voor
één van de afdelingen genoemd in het
organogram.
Zij hebben toegang tot alle
vergaderingen van de afdelingen en/
of werkgroepen en mogen daar het
woord voeren.
Alle overige bestuurswerkzaamheden
worden door het bestuur onderling
geregeld.

Overigens is het bestuur bevoegd,
met behoud van haar
verantwoordelijkheid, haar taken en
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk
te delegeren aan afdelingen en/ of
werkgroepen.
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Een van de leden van het
hoofdbestuur wordt aangewezen als
vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de
voorzitter treedt de vicevoorzitter in
zijn plaats.
Hij draagt tevens zorg voor de
samenstelling van een begroting voor
het komende verenigingsjaar, zulks in
overleg met het hoofdbestuur, de
afdelingsbesturen en de
commissies/werkgroepen.
Alle overige bestuurswerkzaamheden,
buiten die van de leden van het
dagelijks bestuur, worden toebedeeld
aan de andere hoofdbestuursleden
naar onderscheiden
beleidsterreinen en
aandachtsgebieden.
Elk jaar wordt door het hoofdbestuur
de beleidsterreinen en
aandachtsgebieden vastgelegd.
Het hoofdbestuur is bevoegd, met
behoud van haar verantwoordelijkheid,
haar taken en bevoegdheden geheel
of gedeeltelijk te delegeren aan
afdelingen en commissies of
werkgroepen.
Hoofdbestuursleden hebben toegang
tot alle vergaderingen van de
afdelingen, commissies en/ of
werkgroepen en mogen daar het
woord voeren.

Bijlage 6 Afdelingen (artikel 14 HR)
Tekst statuten inzake afdelingen (artikel 12 lid 3)
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoording bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies en/of afdelingen waarvan de leden door het bestuur worden
benoemd en ontslagen.
Toelichting
Met afdelingen worden afdelingsbesturen bedoeld; het kan nooit de bedoeling zijn geweest
om leden van de afdelingen te benoemen. Om aan de statuten te voldoen, maar ook uit de
invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid dienen de leden van afdelingsbestuur
formeel door het hoofdbestuur te worden benoemd.
Artikel 14 De belangrijke wijzigingen in het HR
lid
1a

Huidige tekst
De vereniging kent afdelingen waarvan de
voorzitters worden benoemd door het
bestuur, eventueel op voordracht vanuit de
afdeling.

1b

2

3

4

5a

De voorzitters, bedoeld in lid 1, dragen zorg
voor de verdere samenstelling van de
afdeling, waarbij de diverse groeperingen
welke bij de werkzaamheden van de
afdeling belang hebben, vertegenwoordigd
dienen te zijn.
Alleen leden van de vereniging kunnen
voorzitter zijn van het bestuur van een
afdeling.
De afdelingsvoorzitter of diens
plaatsvervanger vertegenwoordigt de
afdeling in de vergaderingen met het
bestuur.
De afdelingsvoorzitter roept zo vaak als
nodig, doch minimaal 3 keer per jaar, de
afdeling of het afdelingsbestuur in
vergadering bijeen.

5b

7

Van elke vergadering dient zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken een
verslag te worden gemaakt en gezonden
aan het bestuur en eventuele anderen die
bij deze vergadering belang hebben.
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Nieuwe tekst
De vereniging kent afdelingen waarvan de
voorzitters en de overige leden van het
afdelingsbestuur worden gekozen door de
leden van de afdeling.
Conform artikel 12 lid 3 van de statuten
worden de voorzitter en de overige leden
van het afdelingsbestuur door het
hoofdbestuur benoemd.
De voorzitters dragen zorg voor een
representatieve samenstelling van het
afdelingsbestuur, waarbij de diverse
groeperingen welke bij de
werkzaamheden van de afdeling belang
hebben, vertegenwoordigd dienen te zijn.
Alleen leden van de vereniging kunnen
voorzitter en lid zijn van het bestuur van
een afdeling.
De afdelingsvoorzitter vertegenwoordigt
de afdeling in de vergaderingen met het
hoofdbestuur. In geval van ontstentenis
kan hij een vervanger met voldoende
mandaat afvaardigen.
De afdelingsvoorzitter roept zo vaak als
nodig, doch minimaal 3 keer per jaar, het
afdelingsbestuur in vergadering bijeen.
De afdelingsvoorzitter roept zo vaak als
nodig, doch minimaal 1 keer per jaar, de
afdeling in vergadering bijeen voor
raadpleging en verantwoording van beleid
en begroting en voor de
bestuursverkiezing.
Vervalt vanwege duplicering met art 18 lid
3

Bijlage 7: Commissies/werkgroepen
Tekst statuten inzake afdelingen (artikel 12 lid 3
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoording bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies en/of afdelingen waarvan de leden door het bestuur worden
benoemd en ontslagen.
Toelichting:
De statuten spreekt over commissies terwijl de term werkgroepen gebruikelijk is binnen
THOR. In HR hanteren we daarom commissies/werkgroepen. Zij vallen onder
verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur of onder verantwoordelijk van een
afdelingsbestuur. Voorzitter en leden van werkgroepen worden conform statuten door het
verantwoordelijke bestuur benoemd en ontslagen.
Artikel 15 algemene regels t.a.v. commissies/werkgroepen: de belangrijke wijzigingen
lid
1

2

3

5

6

8

Huidige tekst
De vereniging kent werkgroepen
welke ieder een specifieke taak
hebben binnen het geheel van de
diverse afdelingen
De voorzitter van de werkgroep wordt
benoemd door de voorzitter van de
afdeling waaronder de werkgroep
ressorteert in samenspraak met het
bestuur, eventueel op voordracht
vanuit de afdeling.
De voorzitter van de werkgroep draagt
zorg voor de samenstelling van de
werkgroep, waarbij de diverse
groeperingen, welke belang hebben
bij de werkzaamheden,
vertegenwoordigd dienen te zijn.

Wordt vanuit de afdeling, waaronder
de werkgroep hoort, een totaal
beleidsplan gemaakt dan draagt de
afdeling de verantwoordelijkheid voor
het gehele plan.
Aan het einde van elk verenigingsjaar
wordt een verslag gemaakt van de
werkzaamheden van de werkgroep,
dat vóór 1 april bij de secretaris van
de afdeling dient te zijn ingeleverd. De
secretaris van de afdeling dient bij het
bestuur een samenvatting van deze
verslagen in als afdelingsjaarverslag.

Het is niet noodzakelijk lid te zijn van
de vereniging om zitting te hebben in
11

De vereniging kent
commissies/werkgroepen welke ieder
een specifieke taak hebben binnen de
vereniging of binnen een afdeling.
De voorzitter en leden van de
commissie/werkgroep worden
benoemd door het hoofdbestuur of het
afdelingsbestuur waaronder de
commissie/werkgroep ressorteert.
De voorzitter van de
commissie/werkgroep draagt zorg
voor een representatieve
samenstelling van de werkgroep,
waarbij de diverse groeperingen,
welke belang hebben bij de
werkzaamheden, vertegenwoordigd
dienen te zijn.
Wordt vanuit de afdeling, waaronder
de werkgroep hoort, een totaal
beleidsplan gemaakt dan draagt de
afdeling de verantwoordelijkheid voor
het gehele plan.
Aan het einde van elk verenigingsjaar
wordt een verslag gemaakt van de
werkzaamheden van de commissie/
werkgroep, dat vóór 1 april bij de
secretaris van hoofdbestuur of
afdelingsbestuur dient te zijn
ingeleverd. De secretaris van de
afdeling dient bij het hoofdbestuur een
samenvatting van deze verslagen in
als afdelingsjaarverslag.
Leden van een commissie/werkgroep
zijn in principe lid van de vereniging;

een werkgroep.

10

11

12

Ter bevordering van een goede
uitwisseling van informatie dienen
vergaderingen tijdig te worden
gepland en agenda's ook te worden
verstuurd aan het bestuur van de
betrokken afdeling en eventuele
anderen, die ook bij de vergadering
belang hebben
Van elke vergadering dient zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken
een verslag te worden gemaakt en
verzonden aan het bestuur van de
afdeling en eventuele anderen die bij
de betreffende vergadering belang
hebben.
Na het volbrengen van de haar
opgelegde taak, of als het bestuur dit
nodig oordeelt, wordt een werkgroep
door het bestuur ontbonden.

12

de voorzitter kan externe deskundigen
in zijn commissie/werkgroep
opnemen.
Ter bevordering van een goede
uitwisseling van informatie dienen
vergaderingen tijdig te worden
gepland en agenda's ook te worden
verstuurd aan hoofdbestuur of het
bestuur van de betrokken afdeling en
eventuele anderen, die ook bij de
vergadering belang hebben
Vervalt; duplicering met art 18 lid 3

Na het volbrengen van de haar
opgelegde taak, of als het bestuur dit
nodig oordeelt, wordt een
commissie/werkgroep door het
hoofdbestuur resp. afdelingsbestuur
ontbonden.

Bijlage 8 Vergaderingen
Art-lid
Art 18 lid 1

Huidige tekst
De vereniging kent de volgende
vergaderingen:
- algemene ledenvergaderingen, hetzij
gewone hetzij buitengewone
- algemene bestuursvergaderingen
- vergaderingen van het dagelijks
bestuur
- vergaderingen van het bestuur met de
afdelingsvoorzitters
- afdelingsvergaderingen
- werkgroepvergaderingen

Art 18 lid
3a

Van alle vergaderingen dienen verslagen
of notulen gemaakt te worden. Van de
notulen of verslagen van de
vergaderingen van afdelingen en
werkgroepen dienen binnen 4 weken na
het houden van de vergadering kopieën te
worden gezonden aan de hogere
instanties(bestuur en afdeling

Art 18 lid
3b

Art 18 lid 5

Indien een voorzitter van een afdeling of
werkgroep verhinderd is een vergadering
bij te wonen, dan dient hij te zorgen voor
vervanging door een voldoende
geïnformeerd afdelings- resp.
werkgroeplid, met de nodige
bevoegdheid.

Art 20
Art 20 lid 1

Algemene bestuursvergaderingen
Algemene bestuursvergaderingen worden
gehouden op initiatief van de voorzitter of
tenminste 2 der overige bestuursleden.
In ieder geval binnen 30 dagen na een
algemene vergadering dient een
algemene bestuursvergadering te worden
gehouden.
Besluitvorming in de algemene
bestuursvergaderingen vindt plaats
conform artikel 13, leden 3 tot en met 5
van de Statuten.

Art 20 lid 2

Art 20 lid 4

Art 22 lid 1

Vergaderingen van het bestuur met de
afdelingsvoorzitters worden gehouden in
gezamenlijk overleg tussen betrokkenen.
Deze vergaderingen worden minimaal
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Voorgestelde tekst
De vereniging kent de volgende
vergaderingen:
- algemene ledenvergaderingen, hetzij
gewone hetzij buitengewone
- hoofdbestuursvergaderingen
- vergaderingen van het dagelijks
bestuur
- vergaderingen van het hoofdbestuur
met de afdelingsvoorzitters
- afdelingsbestuursvergaderingen
- ledenvergaderingen van de afdeling
- commissie/werkgroep-vergaderingen
Van alle vergaderingen dienen verslagen
of notulen gemaakt te worden. Van de
notulen of verslagen van de
vergaderingen van de afdelingsbesturen,
van de afdelingen en
commissies/werkgroepen dienen binnen 4
weken na het houden van de vergadering
kopieën te worden gezonden aan het
hoofdbestuur of afdelingsbestuur
waaronder de commissie/werkgroep
ressorteert en naar eventuele andere
belanghebbenden.
Van alle verslagen van
hoofdbestuursvergaderingen dienen
binnen 4 weken kopieën te worden
gezonden naar de afdelingsbesturen.
Indien een voorzitter van een
afdelingsbestuur of commissie/werkgroep
verhinderd is een vergadering bij te
wonen, dan dient hij te zorgen voor
vervanging door een voldoende
geïnformeerd afdelingsbestuurs- resp.
commissie/werkgroep-lid, met de nodige
bevoegdheid.
Hoofdbestuursvergaderingen
Hoofdbestuursvergaderingen worden
gehouden op initiatief van de voorzitter of
tenminste 2 der overige bestuursleden.
In ieder geval binnen 30 dagen na een
algemene ledenvergadering dient een
hoofdbestuursvergadering te worden
gehouden.
Besluitvorming in de
hoofdbestuursvergaderingen vindt plaats
conform artikel 13, leden 3 tot en met 5
van de Statuten. Bij staking van de
stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Vergaderingen van het hoofdbestuur met
de afdelingsvoorzitters worden gehouden
in gezamenlijk overleg tussen
betrokkenen. Deze vergaderingen worden

tweemaal per jaar gehouden.
Art 22 lid 2

Art 22 lid 3

De vergaderingen met de afdelingen
worden bijeengeroepen door de secretaris
van het bestuur ,of op verzoek van
tenminste 2 afdelingsvoorzitters.
Indien een afdelingsvoorzitter verhinderd
is een vergadering met het bestuur bij te
wonen, dan draagt hij zorg voor
vervanging door een voldoende
geïnformeerd lid van de afdeling.

Art 22 lid 4

Twee van de vergaderingen houden
verband met de voorbereiding van de
algemene ledenvergadering; de andere
twee worden met een meer thematisch
programma ingevuld. (Nieuw)
Vergaderingen van de afdelingen
(Nieuw)
Vergaderingen van de afdelingen worden
gehouden zo vaak als nodig is, doch
minstens eenmaal per jaar. (Nieuw)
Vergaderingen van de afdeling worden
bijeengeroepen door de voorzitter van de
afdeling of op verzoek van 10 % van de
stemgerechtigde leden van de afdeling.
(Nieuw)
Het model van deze vergaderingen kan
die van de algemene ledenvergadering
van de vereniging volgen. (Nieuw)
Indien een ledenvergadering voor een
afdeling geen geschikt instrument is voor
raadpleging en verantwoording, dan werkt
het afdelingsbestuur, in overleg met
hoofdbestuur, een passende methode uit.
(Nieuw)
Vergaderingen van
commissies/werkgroepen
Het hoofdbestuur resp. afdelingsbestuur
overlegt minimaal één keer per jaar over
taak, beleid en budget. (Nieuw)

Artikel 23a
Art 23a lid
1
Art 23a lid
2

Art 23a lid
3
Art 23a lid
4

Artikel 24

minimaal tweemaal en maximaal viermaal
per jaar gehouden.
De vergaderingen met de
afdelingsvoorzitters worden
bijeengeroepen door de secretaris van het
hoofdbestuur of op verzoek van tenminste
2 afdelingsvoorzitters.
Afhankelijk van het onderwerp kan de
afdelingsvoorzitter zich laten vergezellen
door deskundigen uit het afdelingsbestuur
of uit de afdeling.

Vergaderingen van werkgroepen

Artikel 24
lid 4
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