Besluit wijziging statuten Rugby Club RCC
Artikel 4 komt als volgt te luiden: De vereniging bestaat uit : A) leden B) jeugdleden c) begunstigers
Toelichting : de term aspirant-leden wordt gewijzigd in jeugdleden.
Artikel 7 lid 2 komt als volgt te luiden : De bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd voor een periode van 3 jaar. Toelichting: Formeel kunnen geen personen van buitenaf in
het bestuur worden benoemd. Door de wijziging hoeven bestuurders niet langer lid te zijn van de
vereniging. Dit komt dan ook in lijn met artikel 11.
Artikel 8 lid 3 6de gedachtestreepje wordt als volgt gewijzigd: Het aangaan van verplichtingen een
bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro ( € 2.500,-) per verplichting per verenigingsjaar te boven
gaande, tenzij hiervoor vooraf goedkeuring is verleend door de kascommissie. Toelichting: In de oude
versie stond een bedrag genoemd van fl. 2.500.
Artikel 11 lid 1 komt als volgt te luiden Dit artikel komt als volgt te luiden: Alle leden hebben toegang
tot de algemene ledenvergadering alsmede de bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn en
ouders/verzorgers van jeugdleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur Ieder
lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Aanwezige ouders/ verzorgers van
jeugdleden hebben stemrecht in die zin dat per gezin maximaal één stem kan worden uitgebracht.
Het bestuurslid, dat geen lid is heeft een raadgevende stem. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn
stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid.
Tenminste 2 weken voor de te houden Algemene Ledenvergadering stelt het bestuur hiertoe
machtigingsformulieren beschikbaar. Toelichting : met deze wijziging krijgen ouders van jeugdleden
ook een stem tijdens de ALV. Daarnaast wordt het stemmen per mandaat eenduidig geregeld ( we
willen af van de machtigingen op bierviltjes).
Artikel 11 lid 3 komt als volgt te luiden: 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden,
ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen , heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de
secretaris in het verslag van de vergadering opgenomen, terwijl er melding van wordt gemaakt
tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Toelichting : in de oude versie was sprake van
een notulenboek. Dit is een term die wellicht alleen nog de 50+-ers bekend in de oren klinkt.
Artikel 13 komt als volgt te luiden : Toegevoegd wordt een nieuw lid 4 4. Indien het in lid 3 vereiste
quorum niet aanwezig is, zal de aangekondigde statutenwijziging in een nieuwe Algemene
ledenvergadering opnieuw aan de orde worden gesteld. Tot wijziging van de statuten kan dan slechts
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen. Toelichting bij het nieuwe lid 4 : Statutenwijziging is nu pas mogelijk wanneer 2/3 van de
leden aanwezig is bij de ledenvergadering en dan is een 2/3 meerderheid verplicht. Dit is niet
werkbaar.
Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2018.

