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statuten wijziging

Op de laatste Algemene ledenvergadering is besproken om de statuten van de vereniging op
een tweetal punten aan te willen passen. De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur
toestemming gegeven om die wijzigingen voor te geen bereiden.
Het gaat dan om de volgende twee punten:
1. Aanpassen looptijd financieel jaar
Onze vereniging heeft voor het verenigingsjaar het standaard tijdvak van 1 januari tot
en met 31 december. Het financieel jaar loopt echter van 1 oktober tot en met 30
september. Dit willen we gelijk gaan trekken zodat beide beter op elkaar aansluiten.
2. Maximale frequentie herkiesbaarheid aanpassen
In de statuten staat nu een maximale frequentie aangegeven voor de herkiesbaarheid
van een bestuurslid. Dit maximum willen we uit de statuten halen. Uiteraard blijft de
herverkiezing van bestuursleden, als een termijn van een bestuurslid afloopt, als
agendapunt terugkomen op de Algemene Ledenvergadering. De leden beslissen dus
te allen tijde of een voorgesteld bestuurslid in het bestuur van de vereniging wordt
opgenomen.
Om onze statuten met de bovenstaande punten aan te kunnen passen moet er volgens de
statuten een Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven. We willen die Algemene
Ledenvergadering voorafgaande aan een bestuursvergadering beleggen.
Naar gelang de aanmeldingen en opkomst zal de locatie en datum van deze vergadering
nader worden bepaald. Heeft u als lid belangstelling voor deze Extra Alg. Ledenvergadering?
Meldt u zich bij het seretariaat aan!
Deze statutenwijziging is het enige agendapunt op deze vergadering.
De beoogde aanpassingen zijn door de notaris in een aanvulling op de bestaande statuten
uitgewerkt en kunnen uiteraard worden opgevraagd bij het secretariaat
(secretariaat@JeepClub.nl , Wim van Hezik).
Het besluit van de Algemene Ledenvergadering omtrent deze beoogde statuten aanpassing
zal in de notulen van die vergadering worden vastgelegd en op basis van die notulen zal de
notaris, bij een positief besluit, de aanpassingen bekrachtigen.
Dit houdt dan in dat de normale algemene ledenvergadering niet in november maar in
februari (2018) zullen gaan houden.
Ik hoop dat jullie je kunnen vinden in de statutenwijziging.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Wim van Hezik

