Toelichting wijziging Huishoudelijk Reglement AV De Koplopers
Algemene Toelichting
Het geldende reglement is in 2012 door de ALV vastgesteld. Het bestuur stelt voor om het reglement
te actualiseren in aansluiting op de huidige praktijk, voor zover die gewenst is. Dat betreft in
hoofdzaak:





Dat wat in de statuten al is geregeld niet ook nog op te nemen in het Huishoudelijk
Reglement en dus te schrappen (bv het door leden niet schaden van de verenigingsbelangen)
Het niet langer in het reglement noemen van commissies die niet (meer) bestaan, of waarvan
het noemen een verplichting inhoudt die niet proportioneel is (bijvoorbeeld:
ontspanningscommissie) en het ‘lichter’ maken van de functies binnen commissies (bv niet
per sé een secretaris nodig)
Daar waar de KNAU wordt genoemd, dit te wijziging in Atletiekunie

Hierna worden de wijzigingen artikelsgewijs toegelicht via een ‘was-wordt’-tabel, als toelichting op
het Huishoudelijke Reglement waarover de ALV een besluit neemt.
Het besluit van de ALV betreft het Huishoudelijk Reglement en niet deze toelichting.
Was (reglement 2012)

Wordt (voorstel ALV 2018)

Art. 2 Toelating als lid
a. aanmelding

Bij de Secretaris

Toevoeging: ‘via de
ledenadministratie’

Art. 4 Rechten en plichten
d. Statuten en HR
f. Lidmaatschap Atletiekunie
g. Opzegging lidmaatschap

Recht op inzage
Via de vereniging aangemeld
Bij de secretaris

Gepubliceerd op de website
Zijn verplicht lid van de AU
Toevoeging: ‘via de
ledenadministratie’
Vervalt (zie statuten)

Art. 5 Contributies
a. Samenstelling

‘Afhankelijk van de categorie’

b. Hoogte besluit ALV

Was onderdeel lid a.

d. Studenten

Niet omschreven

Per categorie is omschreven
waaruit de hoogte van de
contributie bestaat.
Apart lid b. + toevoeging: ‘de
Atletiekunie stelt hoogte van
AU lidmaatschap vast’
Omschrijving contributieinnning leden met een
studentensportkaart.

6. Bestuur
c. Algemeen beleid

Niet omschreven

h. Gehouden statuten en HR

e. Penningmeester

Bestuursbesluit nodig ‘vooraf’,
boven een ‘bepaald’ bedrag

Verplichting algemeen beleid
op te stellen en publiceren
Omschrijving : ‘€ 10.000’

Art.7 Commissies
b. Kader voor activiteiten

Statuten en HR

c. Link met bestuur

In elke commissie zit een
bestuurslid

d. Benoemen functies

Voorzitter, secretaris en indien
noodzakelijk een penningmeester

h. Opsomming commissies

l. Golden Ten

Art. 8 Trainers
b. Benoeming van de
Trainingscoördinator
Art. 9 Goederen
b. Uitleen en verhuur

Toegevoegd: besluiten van de
ALV, in het bijzonder de
begroting
Elke commissie heeft een
bestuurslid als verantwoordelijke linking pin
Voorzitter en indien
noodzakelijk een secretaris en
penningmeester.
Geschrapt zijn:
 Ontspanningscommissie,
 Medische Zaken,
 Public Relations,
 Wedstrijdcommissie,
 Studentencommissie.
Toegevoegd is:
 Maatschappelijke
commissie.
Toevoeging: ‘5-jaarlijks de
Droomtijdloop’

Door TC en trainers

Door TC

Voor een ander doel + met
toestemming van beheerder of
bestuur

‘aan derden, na toestemming
van het bestuur’

