Handbalvereniging White Demons
Secretariaat: Postbus 148, 5056 ZJ Berkel-Enschot
Rabobank rekeningnummer: NL88RABO01068.06.432
Inschrijfnummer bij KvK: 40258228
http://www.white-demons.nl

Agenda Algemene LedenVergadering 30 oktober 2019
aanvang 20.30 uur in De Kraacht
Alle leden van 16 jaar en ouder kunnen deze vergadering bijwonen en stemmen. Ouders van jeugdleden zijn
van harte welkom om deze vergadering als toehoorder (met spreekrecht) bij te wonen.
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Statutenwijziging

Omschrijving
 Verslag d.d. 8 mei 2019 (bijlage)

 Het bestuur stelt voor om ook aan jeugdleden die jonger zijn dan 16
jaar stemrecht te geven (in de statuten genoemd als aspirant-leden), in
plaats van alleen aan leden (van 16 jaar en ouder). Dat wil zeggen dat
één van de wettelijke vertegenwoordigers van het jeugdlid de stem
mag uitbrengen.
Om dit door te voeren, moeten de statuten worden aangepast.
Het gaat om de volgende wijziging van artikel 13 lid 2:
“Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de gewone leden en de
aspirant-leden. Ieder van hen heeft één stem. Voor aspirant-leden stemt één
van diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Ieder die stemgerechtigd is (in het
geval van aspirant-leden diens wettelijke vertegenwoordiger), kan een andere
stemgerechtigde (in het geval van aspirant-leden diens wettelijke
vertegenwoordiger) schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van diens
stem. Een stemgerechtigde (in het geval van aspirant-leden diens wettelijke
vertegenwoordiger) kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde
optreden. Een geschorst lid is niet stemgerechtigd en kan ook niet als
gevolmachtigde optreden.”

 Stemming over het voorstel van het bestuur om jeugdleden (aspirantleden) ook stemrecht te geven.
 Als ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen positief
heeft gestemd, zal door de notaris een akte van de voorgestelde
statutenwijziging worden opgemaakt en zal deze worden gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel.
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In de algemene ledenvergadering van 8 mei jl. is het vrijwilligersbeleid
vastgesteld. Als uitvloeisel daarvan wordt voorgesteld wordt om de
uitgangspunten als volgt te verwerken in het Huishoudelijk Reglement:
Invoegen bij artikel 2, lid 3:
“Bij het lidmaatschap hoort een taakplicht. Taken worden roulerend door
verschillende leden ingevuld. Per tijdvak wordt een rooster opgesteld, waarbij
leden in verschillende diensten worden ingeroosterd, dan wel indien mogelijk
zichzelf kunnen inroosteren.”



Invoegen bij artikel 5, lid 5 en 6:
5) “Het aantal taken verband houdende met de taakplicht wordt jaarlijks
vastgesteld door het bestuur.”
6) “Een spelend lid of de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid kan er
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voor kiezen om – om wat voor reden dan ook – geen taken te verrichten.
Hiervoor wordt dan € 100,- euro extra contributie per seizoen geheven. Dit
noemen we het afkoopbedrag. Indien een taakplichtige zijn plichten niet
nakomt, zal per niet nagekomen taak een extra bijdrage van € 50,- worden
geïnd door de vereniging.”

Wijzigen artikel 7, lid 1:
“Alle spelende leden (ouders van jeugdleden) zijn vanuit hun taakplicht
gebonden om een bijdrage te leveren aan de organisatie van de vereniging.
Het betreft onder meer het fluiten van wedstrijden, tijdwaarneming van
wedstrijden, bardienst (minimumleeftijd 18 jaar), reguliere schoonmaak, het
verzorgen van trainingen. Tevens wordt bij toernooien gevraagd een bijdrage
te leveren tot het welslagen hiervan.
Gezinnen met meer dan 2 spelende leden, worden voor maximaal 2 leden
ingeroosterd en/of betalen maximaal voor 2 leden het afkoopbedrag.”

 Vervallen van artikel 7, lid 6 en 7.
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 Goedkeuren Jaarrekening seizoen 2018-2019
 Kennisnemen van bevindingen Kascontrole commissie
 Goedkeuren Begroting seizoen 2019-2020
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