Extra Nieuwsbrief
Bestuur in verband
met wijziging statuten
(17 oktober 2019)

Het bestuur van RV Aeneas wil de leden
informeren over een wijziging in de statuten,
namelijk boekperiode RV Aeneas. De wijzigingen in
de statuten met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van de boekperiode Aeneas zijn hieronder
gemarkeerd in de kleuren geel en groen. In het PDF bestand bij deze nieuwsbrief vinden
jullie de aangepaste statuten.

Onderdeel JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10
1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een januari tot en met een en
dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering, te houden binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop
van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het
bestuur vorderen.
4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. De leden van
deze commissie worden benoemd voor een periode van twee jaren en wel
zodanig dat ieder jaar één lid aftreedt. Zij die in de voorafgaande vijf jaren lid van
de commissie zijn geweest, zijn niet benoembaar.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
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6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren
lang te bewaren.
8. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot kwijting en decharge voor alle
handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken. Teneinde deze kwijting en
decharge effectief te doen zijn, dienen deze als separaat agendapunt te zijn
geagendeerd.
9. De Algemene Vergadering, bedoeld in lid 3 van dit artikel, kan de begroting
voor het daaropvolgend boekjaar van de vereniging vaststellen, mits zulks als
agendapunt is opgenomen. Zulks geldt ook voor de vaststelling van de jaarlijkse
bijdrage voor dat daaropvolgende jaar. Beide aangelegenheden, vaststelling van
de begroting en van de jaarlijkse bijdrage, dienen uiterlijk één maand
voorafgaande aan het nieuwe boekjaar te zijn vastgesteld.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 11
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. In een Algemene Vergadering komen onder meer aan de orde:
a. de vaststelling van de notulen van de voorafgaande Algemene
Vergadering;
b. de voorziening in eventuele bestuur vacatures;
c. de overige voorstellen van het bestuur of de leden. aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering;
d. de begroting voor het komende boekjaar van de vereniging;
e. e. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage.
3. Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
stemgerechtigde leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte
der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan dooroproeping overeenkomstig artikel 15 of bij
advertentie in ten minste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel
gelezen dagblad.
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