Beste Hansevrienden,
Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering, onderdeel van het droge
evenement op 3 november 2018 in Dordrecht. Tijdsplanning: 16 – 17:30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018
In bijlage en beschikbaar op besloten deel site.
3. Ingekomen stukken
4. Wijziging statuten
In bijlage en beschikbaar op besloten deel site.
Reeds langere tijd wordt gewerkt aan actualisering van de statuten van onze vereniging. In
de bijgesloten concepttekst zijn de voorgestelde wijzigingen duidelijk zichtbaar. Deze
wijzigingen zijn:
1 de verwerking van de uitkomsten van bespreking in de voorjaarsvergadering 2018 aan de
hand van stellingen over de statuten. Denk hierbij aan de invoering van een categorie
aspirant-leden.
2. Stroomlijnen van de statuten: verwijdering van zinloze bepalingen, zoals
- Art 11: “de algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de
vereniging statutair is gevestigd maar kan ook elders worden gehouden.”
- Art. 13.3, tweede zin, laatste deel: “en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris
ondertekend.”
Anderzijds zijn een paar bepalingen toegevoegd, o.a. dat er een ledenadministratie wordt
bijgehouden.
3. Actualisering van de statuten. (aanpassing aan digitale communicatie en andere
wetswijzigingen, zie BW Boek 2, art. 26-52). Voor wie dit wil naslaan:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2018-07-01#Boek2_Titeldeel2_Artikel26 .
Het is de bedoeling dat er ook een huishoudelijk reglement komt, maar wij willen graag eerst
overeenstemming over de statuten en zullen dan later met een concept huishoudelijk
reglement komen.

5. Verkiezing bestuursleden
- Wilko Emmens is statutair aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich niet herkiesbaar
maar is bereid het secretariaat te voeren tot de voorjaarsvergadering in 2019.
- Wim van Beek moet helaas vanwege zijn afnemende gezondheid terugtreden als
bestuurslid. Als bestuur nemen we binnenkort afscheid en als zijn gezondheid het toe
laat wil hij graag (een deel van) het evenement / de vergadering bijwonen en persoonlijk
afscheid nemen.
- Vacatures, graag enthousiaste leden om een bijdrage te leveren!!
Het is absoluut noodzakelijk dat het bestuur op korte termijn wordt aangevuld met
enthousiaste leden die en steentje willen bijdragen aan de activiteiten. Het tijdsbeslag is
beperkt. Bestuursleden worden niet in functie gekozen dus wisselen van functie is
mogelijk.
6. Jaarprogramma 2019
- Voorjaarsvergadering
- Nat evenement; sonderen voorkeuren zoals periode en locatie.
7. Begroting 2019
Toelichting door penningmeester.
In bijlage en beschikbaar op besloten deel site.
8. Nieuwe website
Toelichting webmaster
9. Rondvraag

