
Voorstel  

Wijzigingen Statuten 

 

 
Overweging 

Onze huidige statuten dateren al vanaf 1979. In 1993 zijn enkele passages van de statuten 

van 1971 gedeeltelijk of geheel gewijzigd. Dat houdt kort gezegd in dat er in de laatste 

statuten nog wordt gesproken over gulden in plaats van euro. Daarnaast zijn we volgens de 

statuten nog steeds lid van de NKS (Nederlandse Katholieke Sportbond), maar in 

werkelijkheid zijn we daar al lang geen lid meer van. 

 

Anno 2018 acht het bestuur het noodzakelijk om de Statuten te vernieuwen, te optimaliseren 

en bovenal: toekomstbestendig te maken. 

 

In onderstaande stukken wordt kort uiteengezet waar de wijziging over gaat, gevolgd door 

ons wijzigingsvoorstel. 

 

 

Algemene wijzigingen 

 

Samenwerkingen 

Mogelijk is het in de toekomst gewenst/noodzakelijk dat Merefeldia op bestuurlijk en 

organisatorisch vlak nauw gaat samen werken met andere verenigingen en organisaties in 

haar directe omgeving de Bengele. Het is goed om deze optie nu al mogelijk te maken in 

deze statuten waardoor deze niet nogmaals moeten worden aangepast als die situatie zich 

voordoet.  

Uiteraard zal de ALV-goedkeuring moeten geven indien Merefeldia zich als lid aan wil sluiten 

bij een andere rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een omnivereniging of een stichting die een 

overkoepelende rol op zich neemt teneinde de sub-verenigingen, waaronder dan Merefeldia, 

te ontlasten op bestuurlijk en organisatorisch gebied.  

 

Voorstel: Een extra artikel opnemen in de statuten, krachtens welke het lid (in dit geval 

Merefeldia) bevoegd is namens de leden verplichtingen aan te gaan. 

 

NKS (Nederlandse Katholieke Sportbond) 

Voorstel is om in de statuten de verwijzing naar de NKS te verwijderen. Wij zijn notabene 

geen lid meer van deze organisatie. 

 

E-mail 

In de statuten staat nu het woord ‘schriftelijk’. Het voorstel is om dit te wijzigen naar ‘e-mail’. 

Zo voorkomen we verwarring. 

 



Tenue Merefeldia 

Voorstel om het tenue van Merefeldia statutair vast te leggen. 

Er komt dan te staan dat Merefeldia voetbalt in geel zwart gestreepte shirts, zwarte broek en 

zwarte sokken. 

 

 

 

Specifieke wijzigingen in artikelen 

 

Artikel 4 

Lid 2 regelt: niet-toelating door bestuur van mogelijk lid. 

 

Overwegende dat nu de ALV kan bepalen dat de betrokkene alsnog lid wordt 

 

Voorstel is om dit over te laten aan het bestuur en niet aan de ALV. Lid 2 dus verwijderen. 

 

Lid 3 stelt: Alle leden moeten ook KNVB-lid zijn. 

 

Wijzigen in: Zij die vanuit hun activiteit een relatie hebben met de KNVB, dienen lid te zijn 

van de KNVB. 

 

 

Artikel 6 

Lid 3: “Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van twaalf maanden worden opgelegd. 

Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap 

verbonden rechten worden ontzegd, behoudens het recht tot toegang tot de 

vergadering, waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en het recht 

daarin woord te voeren.” 
 

 

Voorstel om de dikgedrukte tekst te verwijderen.  

 

 

Artikel 7 

Sub b: Ontvangsten uit wedstrijden 

Sub c: Andere dan de hiervoor genoemde toevallige baten 

 

Voorstel: Sub b en c wijzigen door: “Opbrengsten voortkomend uit verenigingsactiviteiten” 

 

 

 

 

 

 



Artikel 8 

Lid 1: De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie… 

 

Het woord jaarlijks verwijderen.  

Leden betalen in meerdere termijnen en het woord jaarlijks kan verwarrend zijn. 

 

 

Artikel 9 

Artikel 9 luidt als volgt: “Het bestuur is bevoegd om aan de leden, die in wedstrijden uit 

komen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijke gemaakte 

kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens 

jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.” 

 

Voorstel: Artikel 9 verwijderen. 

 

 

Artikel 10 

Lid 4: De ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid staat beroep open bij de ALV. Bij 

beroep zal de ALV bij 2/3e meerderheid alsnog ontzetten. 

Nu kan het lid dat ontzegging (royering) is opgelegd in beroep en dat vindt “en publiek” 

plaats in de ALV (publiek tribunaal waar altijd iemand beschadigd wordt). 

 

Voorstel om dit besluit geheel en al bij het bestuur te leggen. 

 

Artikel 12 

Lid 5: 

 

Tekst uit HR overnemen: Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing of 

herverkiezing af. Ieder bestuurslid heeft een zittingstermijn van maximaal 4 termijnen. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet in hetzelfde jaar af. Een bestuurslid, dat 

de plaats inneemt van een bestuurslid dat tussentijds aftreedt, zal ook het rooster van 

aftreden van het aftredende bestuurslid overnemen.  

 

Deze tekst is uitgebreider. 

 

 

Artikel 13 

We maken geen gebruik meer van een geestelijk adviseur. 

 

Voorstel is om dit artikel te verwijderen. 

 

 

 

 



Artikel 15 

Lid 5: Volgens statuten heeft het bestuur goedkeuring nodig wanneer zij bij investeringen of 

dergelijke meer dan 25.000 gulden moet betalen.  

 

Voorstel is om het bedrag te reduceren naar 20.000 EURO (i.p.v. Gulden) 

 

 

Artikel 16 

In de tekst van Artikel 16 wordt gesproken over “commissie”. Er wordt hier een 

Kascontrolecommissie bedoeld.  

 

Voorstel: het woord “commissie” vervangen door “kascontrolecommissie” 

 

In het artikel wordt er gesproken over “tenminste 2 leden” 

 

Voorstel: tenminste 3 leden 

 

 

Artikel 17 

Lid 2:   “een eenstemmig besluit van alle 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” 

 

Voorstel: Verwijderen 

 

Lid 6: “dagblad” wijzigen in “medium” 

 

 

Artikel 18 

Lid 1:  Nu mag een minderjarige 1 stem uitbrengen 

 

Voorstel: tekst vervangen door tekst uit HR; “Leden hebben het recht om deel te nemen aan 

stemmingen in de  Ledenvergaderingen. Leden vanaf 18 jaar en ouder hebben stemrecht en 

kunnen telkens drie stemmen uitbrengen. Leden tot 18 jaar mogen vertegenwoordigd 

worden door één wettelijke vertegenwoordiger deze kan één stem uitbrengen.” 

 

Lid 2:   “een geschorst lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering waarin het 

besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te 

voeren” 

 

Voorstel: verwijderen 

 

 


