Leeswijzer update statuten AV Zaanland
Tijdens de laatste ALV is besloten de statuten van de vereniging up-to-date te brengen. Het
bestuur heeft hiervoor een commissie ingesteld. Inmiddels is op basis van het meest recente
model van de Atletiekunie een nieuw concept statuten gemaakt. Een aantal artikelen zijn
voorgeschreven (door de wet of door de Atletiekunie) en dienen hoe dan ook in de statuten
van een atletiekvereniging te worden opgenomen. Overige artikelen zijn aangepast om tot
een voor AV Zaanland wenselijke formulering te komen.
Redelijk wat komt overeen met de geldende statuten. Daarom hier een toelichting op de
inhoudelijk verschillen tussen de geldende statuten en het voorstel.

Artikel 1, 2 en 3
Merendeels een cosmetische herschikking van onderdelen. Het doel benoemt de loopsport
nu apart naast atletiek.
Een voorstel om ook op te nemen dat de vereniging er voor dient te zorgen dat
gecertificeerde faciliteiten voor atletiekonderdelen beschikbaar zijn kreeg geen meerderheid
in de commissie.

Artikel 4
Geen wezenlijke verschillen.

Artikel 5
Lid 1.b. een toevoeging: “International Paralympics Committee”.
Lid 1.d. en lid 7 zijn toegevoegd. Lid 6 is gewijzigd.

Artikel 6
Lid 2.b. aangaande beroepsmogelijkheid op sancties gaf (binnen de commissie) aanleiding
tot discussie of AV Zaanland een commissie van beroep zou moeten instellen (het was en
blijft altijd mogelijk in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering). Hierover was
verdeeldheid. Ook was er nog geen duidelijk beeld van de organisatie van zo’n
beroepscommissie (intern versus extern, ad-hoc versus vast) zodat we adviseren, indien
wenselijk, instelling van een beroepscommissie net zoals andere commissies niet in de
statuten maar in het Huishoudelijk Reglement vast te leggen. Dat maakt het veel makkelijker
de opzet aan te passen, we hebben er namelijk (gelukkig) geen ervaring mee.
De commissie laat het aan de Algemene Ledenvergadering hier een standpunt over in te
nemen.
Lid 6.a. geeft nu de mogelijkheid om niet alleen tegen schorsing of royement, maar tegen
elke vorm van sanctie in beroep te gaan.

Artikel 7
Een herschikking die niet tot inhoudelijke verschillen leidt.

Artikel 8
Ongewijzigd.

Artikel 9
Lid 3 geeft aan hoe functies van niet DB leden worden vastgesteld en kenbaar gemaakt.
Lid 4 is toegevoegd.

Artikel 10
Lid 3, 6 en 7 zijn toegevoegd.

Artikel 11
Lid 5 (vertegenwoordiging in vergaderingen van de KNAU) is komen te vervallen.

Artikel 12
Lid 1 (boekjaar) is toegevoegd (was Artikel 2 lid 1).
Leden 7, 8 en 9 zijn toegevoegd.

Artikel 13
Lid 1 heeft een meer uitgebreide opsomming van geldmiddelen.
Leden 4 en 7 zijn toegevoegd.

Artikel 14
Ongewijzigd.

Artikel 15
Geen inhoudelijke wijzigingen.

Artikel 16
Ongewijzigd.

Artikel 17
Lid 2.b. nu leden vanaf 14 jaar (ipv 15 jaar).
Lid 9 de 2e zin en lid 10 zijn toegevoegd.

Artikel 18
Lid 2, een voorstel hoeft niet meer in een clubblad te worden gepubliceerd.
Lid 4, de bepaling omtrent quorum is vervallen.

Artikel 19
Ontbinding van de vereniging behoeft nog wel een quorum, dus lid 1 heeft nu een
omschrijving van voorwaarden ipv verwijzing naar artikel 18.

Artikel 20
Geen inhoudelijke wijzigingen.

