Statuten en Huishoudelijk reglement.

Naam, zetel en duur
•

Artikel 1

Lid 1; Het gaat hier om een belangrijke wijziging in de naam. Er bestaat bezwaar tegen de naam
Oud-Utrecht, omdat dat suggereert dat er alleen “oude” mensen lid zijn van deze vereniging en
dat het een oubollige vereniging is. We hebben er voor gekozen het woord “historische” voor de
naam te zetten.
Doel en middelen
•

Artikel 2

Lid 2; in de huidige statuten is het bereik van de Vereniging de gehele provincie. Omdat de
provincie een bestuurlijk construct is en dit voor de vereniging minder van belang wordt geacht,
is dit veranderd in de ”regio”. Verder is toegevoegd het in stand houden van een website.
Verenigingsjaar
•

Artikel 3

Dit artikel is ongewijzigd gebleven.
Lidmaatschap
•

Artikel 4

Lid 1; Dit lid is toegevoegd waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat een ieder die de
doelstelling onderschrijft lid van de vereniging kan worden.
Contributie
•

Artikel 5

Lid 1; tekstuele wijziging.
Einde van het lidmaatschap en schorsing
•

Artikel 6

Dit artikel is leesbaarder gemaakt. Belangrijkste wijziging is dat “Ontzetting” door het bestuur
gebeurt in plaats van door de ALV. Beroep is nu mogelijk gemaakt bij de ALV.
Het bestuur
•

Artikel 7

Dit artikel bevat de wijziging dat het bestuur altijd dient te bestaan uit een oneven aantal
bestuursleden.
Duur, einde bestuurslidmaatschap, schorsing
•

Artikel 8

Lid 2; tekstuele verduidelijking. Daarnaast wordt de bepaling geschrapt dat een bestuurslid in
functie blijft zolang er geen opvolger is benoemd.
Lid 3; hierin is bepaald dat alleen in de situatie dat het bestuur uit minder dan 5 leden bestaat, er
een ledenvergadering dient te worden gehouden waarin in de vacature wordt voorzien.
Bestuursfuncties van – en besluitvorming door het bestuur
•

Artikel 9

In dit artikel wordt aangegeven dat in het bestuur in ieder geval de volgende functies zijn belegd:
een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Er is een lid 5 toegevoegd waarin is aangegeven dat het bestuur ook buiten de vergadering om
besluiten kan nemen als alle bestuurders zich maar schriftelijk over het voorstel hebben
uitgesproken.
Verder bevat dit artikel een aantal kleine wijzigingen over het functioneren
van de bestuursvergadering.
Bestuurstaak en bevoegdheid
•

Artikel 10

Het oude lid 1 is geschrapt, te weten dat het bestuur taken en bevoegdheden kan overdragen. In
het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd dat een bestuurslid zich kan laten bijstaan door
derden.
Lid 3; dit lid is toegevoegd. Hierin wordt aangegeven dat het bestuur
gerechtigd is om erfstellingen aan te nemen onder voorwaarde dat er een boedelbeschrijving
plaatsvindt. Het gestelde was al opgenomen in artikel 13, lid 6. Het is logischer dit naar
onderhavig artikel te verschuiven.
Vertegenwoordiging
•

Artikel 11

Dit artikel kent een paar tekstuele wijzigingen.
Dagelijks bestuur
•

Artikel 12

Dit artikel ging over het functioneren van het Dagelijks Bestuur, namelijk overeenkomstig de
artikelen over het bestuur. Dit artikel is overbodig en dus geschrapt.
NB. Alle volgende artikelen zijn derhalve in de nummering gewijzigd.
Jaarverslag – rekening en verantwoording
•

Artikel 12 (voorheen artikel 13)

Beperkte tekstuele wijzigingen; o.a. is de bepaling geschrapt dat bestuurders het jaarverslag
moeten ondertekenen. In lid 5 is de bewaartermijn van stukken in verband met
belastingwetgeving gewijzigd van 10 naar 7 jaar. Daarnaast is lid 6 over erfstellingen geschrapt.
Algemene vergadering
•

Artikel 13 (voorheen 14)

Lid 3 is gewijzigd. Het aantal leden dat een algemene vergadering kan vragen is gewijzigd van 50
naar 30 leden.

Wijze bijeenroepen en toegang
•

Artikel 14 (voorheen 15)

Dit artikel is ongewijzigd.
Stemrecht en besluitvorming
•

Artikel 15 (voorheen 16)

lid 4; dit lid bevatte oorspronkelijk een ingewikkelde manier van stemmen over personen. De
huidige tekst is vereenvoudigd. Dit geldt ook voor de rest van het artikel.
Voorzitterschap – notulen
•

Artikel 16 (voorheen 17)

Lid 1; dit is gewijzigd zodanig dat bij afwezigheid van de voorzitter, de vice-voorzitter de taak
overneemt. Verder is de tekst vereenvoudigd.
Commissies
•

Artikel 17 (voorheen 18)

Dit artikel is ongewijzigd.
Huishoudelijk reglement
•

Artikel 18 (voorheen 19)

Dit artikel is ongewijzigd.
Statutenwijziging en fusie
•

Artikel 19 (voorheen 20, 21 en 22)

Artikel 19, lid 3 en 4. Hierin was aangegeven dat er tenminste tweederde van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd zouden moeten zijn op de ledenvergadering ten behoeve van
statutenwijziging. Dit is een niet haalbare regeling, dus ongewenst om op te nemen. Daarnaast is
het artikel vereenvoudigd.
Fusie
•

Artikel 20

Dit was het oude artikel 20, lid 5. Dit is nu een apart artikel geworden.
Ontbinding
•

Artikel 21 (voorheen 23)

Hierin zijn wijzigingen aangebracht, die de leesbaarheid en helderheid ten goede komen.
Slotbepaling
•

Artikel 22

Dit was het oude artikel 24. Geschrapt is de verwijzing naar het Huishoudelijk Reglement bij de
opsomming van bevoegdheden van het bestuur.

Huishoudelijk reglement
Ter verduidelijking is een verklaring van de gebruikte begrippen opgenomen als intro bij het
Huishoudelijk reglement.
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel 1; toegevoegd zijn ledeninstellingen met winstoogmerk, leden van verdienste en
ereleden.
Artikel 2 & 3 zijn opgenomen in de statuten. Nieuw artikel 2 handelt over leden van
verdienste en ereleden.
Artikel 4; gewijzigd opgenomen in artikel 3, taken van de voorzitter
Artikel 5; is geschrapt vanwege overbodigheid
Artikel 6; is gewijzigd in artikel 4
Artikel 7; is gewijzigd in artikel 5
Artikel 8 & 9; zijn samengevoegd tot artikel 6
Artikel 10 gewijzigd in Artikel 7

De overige artikelen zijn ongewijzigd opgenomen.

