Verschil huidige oude en nieuwe statuten:
De meeste punten zijn verplicht ivm invoering van de Wet Bestuur en Toezicht
rechtspersonen (WBTR):
1. Artikel 1: aantal definities, o.a. over ontstentenis en belet
2. Artikel 7: kleine aanpassingen m.b.t. einde lidmaatschap
3.Artikel 9 lid 5: Aanscherping tekst: bestuur moet zich richten naar het belang
van de vereniging
4. Artikel 9 lid 9 e.v. : regeling bestuur bij ontstentenis/belet bestuursleden,
aftreden voltallig bestuur, bevoegdheden demissionair bestuur
5. Artikel 10 lid 6,7,8 : regeling deelname bestuurslid aan beraadslaging bij
tegenstrijdig belang en maken beleidsplan
6. Artikel 12 lid 7: actie bij afkeuring jaarrekening
Artikel 14 lid 2: regeling deelname commissielid aan beraadslaging bij
tegengesteld belang
7. Artikel 17: lid 2 b: leeftijd zelfstandig stemrecht uitoefenen 14 jaar ipv 16.
lid 3: aantal volmachten ALV beperkt van 3 naar 1
lid 6: raadgevende stem bestuur bij besluiten ALV
lid 9: uitbreiding stemming over personen met een tweede ronde als de
stemmen staken.
lid 10: nadere omschrijving geldige/ongeldige stemmen
lid 12: uitbreiding stemprocedure met digitale opties
8. Artikel 19 lid 1b: geen tweede vergadering nodig bij opheffing vereniging

Verschillen huidig en nieuw huishoudelijk reglement
1. Artikel 0: Nieuw: Omschrijving functioneren bestuur
2. Artikel 1 lid 3: wijziging doorgeven adreswijziging van een lid
1 lid 5: toelating aspirant leden jonger dan 8 jaar
3. Artikel 4 lid 1: opzegtermijn lidmaatschap 4 weken ipv een maand
4. Artikel 8 lid1: aanscherping bijdrage vrijwilligerswerk met name voor ouders
jeugdleden; lid 2: nieuwe: uitreiking Blauwe Vlaggetjes
5. Artikel 10 lid 1: modernisering reclame uitingen;
6. Artikel 11 lid 4 tot en met 9: uitbreiding, nadere precisering functioneren
commissies
7. Artikel 12 lid 2: nadere precisering gebruik persoonsgegevens (VOG, KvK)
8. Artikel 13 titel gewijzigd en nadere omschrijving redactie en verzending
nieuwsbrieven
9. Artikel 17: uitbreiding omschrijving agenda ALV, procedures ALV,
machtigingen

