Toelichting op de voorgestelde statutenwijziging
De vigerende statuten dateren van 24 november 2008. In die statuten zijn enige moderniseringen
doorgevoerd. Zo is de naam van de vereniging duidelijker het werkgebied gaan weergeven en is een
aantal lidmaatschapscategorieën ingevoerd, zoals het geassocieerd lidmaatschap en de mogelijkheid
gebruik te maken van HoGenDa. Het voor die tijd fungerende huishoudelijk reglement is toen
opgenomen in de statuten van 2008.
De afgelopen jaren is er door de Algemene Ledenvergadering (ALV) een aantal beslissingen genomen
die niet geheel stroken met de statuten:
a. Zo is het eerst mogelijk gemaakt dat buitenlandse leden Ons Voorgeslacht digitaal
toegezonden kregen tegen een gelijk bedrag als dat van de leden van HoGenDa.
b. Twee jaar later verzocht de ALV om ook binnenlandse leden die mogelijkheid te verstrekken.
Het verschil tussen alleen HoGenDa en digitaal lid werd daardoor erg klein. Die verschillen
zijn aan nieuwe leden niet meer verklaren. Ook voor de ledenadministratie zijn de
verschillende soorten leden lastig. In het voorstel dat op de komende ALV ter bespreking
wordt aangeboden zijn deze verschillen weggewerkt en is gekozen voor een lidmaatschap
waarbij gekozen kan worden voor digitaal en/of papier.
Overige wijzigingen:
a. Door de Belastingdienst zijn de eisen die gesteld worden aan een ANBI instelling verscherpt.
In de statuten moet worden opgenomen dat bij opheffing de eventuele resterende financiën
ten goede moeten komen aan een soortgelijke ANBI instelling. Dit is verwerkt in ons voorstel.
b. Een andere ontwikkeling is dat er nieuwe wettelijke verplichtingen voor verenigingen en
stichtingen op ons afkomen in de nieuwe WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
Wij denken dat de voorgestelde statuten aan de nieuwe wet kunnen voldoen echter is ons
geadviseerd weer een huishoudelijk reglement te gaan instellen. In dit reglement dat een
uitwerking geeft van de statuten kunnen via de ALV gemakkelijker kleine veranderingen
worden aangebracht, die wellicht in de toekomst nodig zijn om aan de WBTR te voldoen. Een
huishoudelijk reglement kan namelijk worden vastgesteld door de ALV.
Eventuele vragen en opmerkingen kunnen schriftelijk , per mail, worden gezonden naar het
secretariaat. Gezien de beperkte tijd en de digitale ALV via Zoom kunnen we, als daar behoefte aan
is, tijdens de ALV besluiten om een extra ALV te beleggen over de statuten.
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