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Aanpassingen statuten B.G.C. Floreant ALV 10 april 2017 

 

Laatste aanpassingen: 

23-4-1992 (origineel) en 22-1-2014 

 

Doel 

Artikel 3.1 oude tekst 

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport 

in al zijn verschijningsvormen, zowel prestatief als recreatief op zaterdag en zondag, 

echter met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.  

 

Artikel 3.1 nieuwe tekst 

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport 

in al zijn verschijningsvormen: 

a prestatief (categorie A) op zaterdag senioren/jeugd en op zondag dames senioren  

b recreatief (categorie B) op zaterdag en zondag, 

c echter met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. 

 

 

Tijdens de ALV van 22 januari 2014 zijn de volgende wijzigingen van de 

statuten aangenomen: 

 

Contributie: 

Toevoegen in artikel 8.1: 

“De contributie wordt jaarlijks verhoogd met een percentage voor consumentenindex 

(CPI)” 

Toevoegen in artikel 8.4: 

“Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden vóór 1 mei van het betreffende 

jaar bij de ledenadministratie. Indien dit niet is geschied, is het betreffende lid de 

volledige contributie voor het nieuwe voetbalseizoen verschuldigd.” 

Toevoegen in artikel 8.5: 

“De contributie moet bij voorkeur worden voldaan via automatische incasso middels het 

afgeven van een machtiging aan de BGC FLOREANT en zal worden geïncasseerd in TWEE 

termijnen in de maanden juli en december van het voetbalseizoen. 

Niet automatische incasso zal in één keer in de maand juli worden geïnd”  

 

Bestuur: 

Aanpassen in artikel 12.1 

Het Bestuur bestaat uit zeven meerderjarige personen, te weten: 

A Voorzitter 

B Secretaris 

C Penningmeester 

D Bestuurslid verantwoordelijk voor “Communicatie” 

E Bestuurslid verantwoordelijk voor “Technische zaken” 

F Bestuurslid verantwoordelijk voor “Organisatie Jeugd” 

G Bestuurslid verantwoordelijk voor “Organisatie Senioren” 

Vervallen in artikel 12.1: 

“De kandidaat-bestuursleden mogen de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt. 

Indien een bestuurslid tijdens de zittingsperiode de leeftijd van 65 jaar bereikt, is hij/zij 

aan het einde van de zittingsperiode aftreden en niet meer herkiesbaar”.  

 

Vertegenwoordiging: 

Aanpassen in artikel 14.3 

Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde zaken door commissies 

te laten uitvoeren. 
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De leden van deze commissies worden op voordracht van het Bestuur respectievelijk de 

commissies “Technische zaken, organisatie jeugd en organisatie senioren tijdens de 

eerstkomende ALV ” benoemd.  

 

Aanpassen in artikel 14.5, I 

FL. 10.000,- wordt € 10.000 

 

Toevoegen in artikel 14.8 

“Aankoop van goederen en/of andere verplichtingen: 

Alleen bestuursleden die vermeld staan in het register van Kamer van Koophandel zijn 

gerechtigd aankopen te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Dit in lijn met artikel 14.5 

I. 

Schulden die ontstaan zijn door aankoop van goederen en/of andere verplichtingen door 

niet gerechtigde personen zullen op deze personen worden verhaald. 

Het Bestuur is gerechtigd personen voor bepaalde aankopen te autoriseren.” 

 

Algemene vergadering: 

Aanpassen in artikel 16.3 

j. verkiezing commissie “Communicatie” 

k. verkiezing commissie “Techniek” 

l. verkiezing commissie “Organisatie Jeugd” 

m. verkiezing commissie “Organisatie Senioren” 

 

Toegang en besluitvorming algemene vergadering: 

Toevoegen in artikel 17.2 

“Ouders zijn gerechtigd hun minderjarige kinderen te vertegenwoordigen tijdens de 

algemene vergadering”  

 


