IJsselmeervereniging

Voorstel tot aanvulling van het Huishoudelijk Reglement in verband met
differentiatie in de contributie.

1.

Inleiding
Het bestuur heeft zich beraden over de mogelijkheden om de wens tot verjonging van de
vereniging ook via de wijze van contributiebetaling tot uitdrukking te brengen. Verder is er
al langer de wens om huisgenoten meer formele betrokkenheid bij de vereniging te geven.
Dit leidt tot het volgende voorstel voor aanvulling van het huishoudelijk reglement, zoals dat
in 2015 door de ALV is vastgesteld. Ter informatie is ook een totale tekst van het
huishoudelijk reglement opgenomen zoals dat zal luiden nadat dit voorstel door de ALV is
aangenomen.

2.

Lidmaatschapsvormen
De vereniging kent tot op heden twee soorten lidmaatschap: leden en ereleden.
In het bestuur is in de loop van dit jaar gesproken over de mogelijkheid voor andere
vormen van lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld partners of andere gezinsleden. Daarbij is €
5,- als minimum genoemd.
Dit moet ook gezien worden in het kader van de noodzakelijke verjonging van het
ledenbestand van de vereniging

3.

Statutaire bepalingen
De statuten bepalen het volgende over het lidmaatschap en donateurs:
Artikel 3, lid 1
De vereniging kent leden en ereleden
Gewone leden zijn meerderj arige nat uur lij ke perso nen en rechtspersonen die
zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als
lid zij n toegelaten.
Artikel 5 (voor zover relevant)
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.
De minimale omvang wordt door de ALV vastgesteld.
Donateurs hebben uitsluitend het recht om de ALV bij te wonen. Zij hebben
daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.
Artikel 6
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. Ereleden zijn vrijgesteld van
de verplichting tot betaling van contributie. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

4.

Consequenties statutaire bepalingen
1. Minderjarige gezinsleden, al dan niet wonend op hetzelfde adres, kunnen geen lid
worden, maar wel donateur.
2. Meerderjarige gezinsleden kunnen wel lid worden
3. De contributie wordt door de ALV vastgesteld en het artikel in de statuten verzet zich
niet tegen verschillende hoogtes voor de contributie voor verschillende groepen van
leden.
4. Veranderingen kunnen alleen door de ALV doorgevoerd worden,
5. Na artikel 4 van het reglement worden de navolgende artikelen 5 tot en met ??
toegevoegd:

5.

De vereniging kent gewone leden, leden-huisgenoten, minderjarige jeugdleden en
meerderjarige jeugdleden.

6.

Gewone leden betalen een minimale contributie van € 25,-. De ALV kan deze minimale
contributiehoogte aanpassen. Gewone leden ontvangen de IJsselmeerberichten bij
voorkeur digitaal maar hebben het recht om de IJsselmeerberichten per post te ontvangen.

7.

Meerderjarige huisgenoten kunnen lid worden van de vereniging tegen een contributie van
minimaal 20% van de contributie van gewone leden. Als huisgenoten worden alleen
aangemerkt die personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn. Bij twijfel of een persoon
op hetzelfde adres woonachtig is als een gewoon lid kan het bestuur een bewijs van
inschrijving in het GBA vereisen van zowel de huisgenoot als het gewone lid.
Deze huisgenoot-leden hebben dezelfde rechten als gewone leden met uitzondering van
het recht om IJsselmeerberichten per post te ontvangen. Digitale ontvangst is wel mogelijk.

8.

Minderjarige huisgenoten kunnen ‘jeugdlid’ worden tegen een jaarlijks bedrag van minimaal
20% van de contributie voor gewone leden. Zijn hebben toegang tot de ALV en daar
spreekrecht maar geen stemrecht. Zij kunnen de IJsselmeerberichten digitaal ontvangen.

9.

Meerderjarige gewone leden die jonger zijn dan 27 jaar kunnen het bestuur verzoeken om
lid te zijn tegen een gereduceerd tarief van 50% van het gewone lidmaatschap. Zij hebben
dezelfde rechten als gewone leden met uitzondering van het recht om IJsselmeerberichten
per post te ontvangen. Digitale ontvangst is wel mogelijk.
Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar vervalt de korting op de contributie met ingang
van het volgende kalenderjaar.
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IJsselmeervereniging

Tekst huishoudelijk regelement (na toevoeging voorstel bestuur
betreffende differentiatie contributies)
1.

Agenda algemene ledenvergadering
Het bestuur stelt de agenda voor de algemene ledenvergadering op.
Het bestuur is gehouden om die punten aan de agenda toe te voegen die door tenminste
tien leden gemotiveerd tenminste dertig dagen voor de algemene ledenvergadering worden
voorgesteld.

2.

Moties ledenvergadering
1.
2.

3.

Moties, met uitzondering van moties van orde, betreffen zaken die opgenomen zijn op
de agenda van de algemene ledenvergadering.
Ieder lid kan een motie voorstellen. Een motie wordt zo mogelijk tenminste veertien
dagen voor de ledenvergadering ter kennis gebracht van het bestuur. Het bestuur
draagt er zorg voor, dat voorgestelde motie(s) onverwijld vermeld worden op de
website van de vereniging.
Het bestuur geeft tijdens de ledenvergadering aan of het bestuur de motie overneemt,
de motie na aanvaarding zal uitvoeren of de motie onaanvaardbaar acht.

3.

Ontslag bestuur
De algemene ledenvergadering kan alleen besluiten tot ontslag van het gehele bestuur als
in dezelfde algemene ledenvergadering voorzien wordt in de benoeming van een nieuw
bestuur. Dit nieuwe bestuur blijft functioneren tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering waarin conform de procedure van artikel 10 van de statuten een bestuur
zal zijn benoemd.'

4.

Ledenraadpleging
1. Het bestuur of de algemene ledenvergadering kan besluiten tot het raadplegen van de
leden over een nader te bepalen onderwerp.
De algemene ledenvergadering kan een dergelijk besluit alleen nemen over op de
agenda vermelde onderwerpen.
2. Het bestuur stelt de vraagstelling vast over de te houden ledenraadpleging en neemt
daarbij het gevoelen van de algemene ledenvergadering in acht.
3. Een ledenraadpleging is adviserend behoudens het gestelde onder punt 4.
4. Een ledenraadpleging op voorstel van de algemene ledenvergadering bindt het
bestuur mits tenminste 30% van de leden aan de ledenraadpleging heeft
deelgenomen en een meerderheid van de deelnemende leden zich voor het voorstel
heeft uitgesproken.

5.

De vereniging kent gewone leden, leden-huisgenoten, minderjarige jeugdleden en
meerderjarige jeugdleden.

6.

Gewone leden betalen een minimale contributie van € 25,-. De ALV kan deze minimale
contributiehoogte aanpassen. Gewone leden ontvangen de IJsselmeerberichten bij
voorkeur digitaal maar hebben het recht om de IJsselmeerberichten per post te ontvangen.

www.ijsselmeervereniging.nl - info@ijsselmeervereniging.nl - IBAN:NL57RABO0138365164 - KvK 40624019

3

7.

Meerderjarige huisgenoten kunnen lid worden van de vereniging tegen een contributie van
minimaal 20% van de contributie van gewone leden. Als huisgenoten worden alleen
aangemerkt die personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn. Bij twijfel of een persoon
op hetzelfde adres woonachtig is als een gewoon lid kan het bestuur een bewijs van
inschrijving in het GBA vereisen van zowel de huisgenoot als het gewone lid.
Deze huisgenoot-leden hebben dezelfde rechten als gewone leden met uitzondering van
het recht om IJsselmeerberichten per post te ontvangen. Digitale ontvangst is wel mogelijk.

8.

Minderjarige huisgenoten kunnen ‘jeugdlid’ worden tegen een jaarlijks bedrag van minimaal
20% van de contributie voor gewone leden. Zijn hebben toegang tot de ALV en daar
spreekrecht maar geen stemrecht. Zij kunnen de IJsselmeerberichten digitaal ontvangen.

9.

Meerderjarige gewone leden die jonger zijn dan 27 jaar kunnen het bestuur verzoeken om
lid te zijn tegen een gereduceerd tarief van 50% van het gewone lidmaatschap. Zij hebben
dezelfde rechten als gewone leden met uitzondering van het recht om IJsselmeerberichten
per post te ontvangen. Digitale ontvangst is wel mogelijk.
Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar vervalt de korting op de contributie met ingang
van het volgende kalenderjaar.
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