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CONCEPT 1e supplement op de statuten
ALGEMENE DORDTSE SENIOREN VERENIGING (DORDTSE SENIORENBOND)
NAAM EN ZETEL: Artikel 1 statuten
Art. 1HR: Als aanvulling op de statutaire naam "Algemene Dordtse Senioren
Vereniging" is bij de Kamer van Koophandel als werknaam genoemd: "Dordtse
Seniorenbond".
DOEL: Artikel 2 statuten
Art 2 HR: aanvulling op art2 lid 2 van de statuten n.1. "zij tracht dit doel onder meer te
bereiken door " ... " nu toevoegen lid 2.: "het bevorderen van levensactiviteiten".
en toevoegen Lid 2.e : "Het verzorgen van een maandblad dat 10 maal per jaar uit
komt".
LIDMAATSCHAP: Artikel 4 lid 2 statuten
Art 4 lid 2 HR: In plaats van: "Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur
hebben
aangemeld" lees hiervoor: "Gewone leden zijn zij die zich met het inschrijvingsformulier
bij de door het bestuur benoemde ledenadministrateur hebben aangemeld en als
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten."
LIDMAATSCHAP: Artikel 4 statuten
Toevoegen Art 4 lid 5 HR: "De Statuten en de Huishoudelijk Reglementen staan op de
website www.dordtsenior.nl. Ieder lid ontvangt op zijn/haar verzoek een gedrukt
exemplaar van de statuten en reglementen. Dit verzoek moet worden gedaan aan het
secretariaat.
BESTUUR: Artikel 9 statuten
In Art 9 lid 1van de statuten staat: "Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten
hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen ook door één persoon worden vervuld. In het Huishoudelijk Reglement wordt
hier aan toegevoegd: "Bij ontstentenis van een kandidaat-voorzitter zal een voorzitter
worden aangewezen binnen het fungerende bestuur".
BESTUUR: Artikel 9 statuten
Art 9 lid 7 HR: toevoegen lid 7: "Degenen die krachtens hun functie of mandaat een
vergadering van een instelling of bevriende relatie bijwonen hebben recht op een
reiskosten vergoeding. Deze kan bestaan uit een km-vergoeding, dat jaarlijks door het
Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, of treinvergoeding 2e klas"
BESTUUR: Artikel 9 statuten
Art 9 lid 8 HR: toevoegen lid 8: "Een adjunct-voorzitter, adjunct-secretaris en adjunctpenningmeester zijn in het O.B. wenselijk om taken te verdelen, om te notuleren en zich
voor te bereiden op een eventuele opvolging van een bestuurslid. Zij hebben in het O.B.
geen stemrecht en ook niet in het A.B. als zij niet tot de natuurlijke personen behoren
als bedoeld in Art 9 lid 1van de statuten".
Art 9 lid 9 HR: toevoegen lid 9: "Gelet op art 19 lid 1 van de statuten ten aanzien van
onderwerpen waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, dan is de
Algemene Leden Vergadering gerechtigd om een "Raad van Advies en Beroep" in te
stellen. Hiervoor zal een apart "Reglement Raad van Advies en Beroep" aan de
Algemene Leden Vergadering worden voorgesteld. Deze "Raad van Advies" kan
gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur. Tevens kunnen bij
voorkomende gevallen de leden bij de "Raad van Beroep" in beroep gaan indien deze
leden in conflict komen met het bestuur.
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BESTUUR: Artikel 10 statuten
Art 10 lid 5 HR. Toevoegen lid 5: Het Algemeen Bestuur vergadert een maal per
maand uitgezonderd augustus en december. De agenda van het Algemeen Bestuur
wordt voorbereid door het Dagelijks Bestuur. Deze dient een week voor de Algemeen
Bestuursvergadering bij de bestuursleden aanwezig te zijn. Het Algemeen Bestuur
besluit bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van
stemmen beslist de voorzitter.
FINANCIEN/KASCONTROLE COMMISSIE : Artikel 15 lid 2 statuten
Art 15 lid 2 HR : in Art. 15 lid 2 van de Statuten staat onder meer "dan benoemt de
Algemene Leden Vergadering jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, enz.".
Wordt in Huishoudelijk Reglement nu toegevoegd: "en een reserve lid". De zinsnede
wordt nu: "dan benoemt de Algemene Leden Vergadering jaarlijks, een commissie van
ten minste twee leden en een reserve lid, die geen deel van het bestuur mogen
uitmaken".
FINANCIËLE ZAKEN: Artikel 15, lid 1 t/m 5 statuten
Art. 15 lid 6 HR: Toevoegen lid 6 : "De penningmeester verstrekt aan de Algemeen
Bestuursleden ieder kwartaal een overzicht van de financiële toestand van de
vereniging d.w.z. het saldo van de bank met een analyse betreffende de liquiditeit en
twee keer per jaar een volledig boekhoudkundig overzicht van de "Baten en Lasten",
"Balans en de Begroting".
FINANCIËLE ZAKEN: Artikel 15, lid 1 t/m 5 statuten
Art 15 lid 7 HR: Toevoegen lid 7: "Ten aanzien van de facturering van de advertenties
wordt hierbij bepaald dat deze geschiedt door degene, die in de redactie
verantwoordelijk is voor de acquisitie van de advertenties en daardoor over de
inhoudelijke (vak)kennis beschikt die bij de facturering van de geplaatste advertenties is
vereist.
Opgemaakt 4 april 2018
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CONCEPT VOORLOPIG REGLEMENT "RAAD VAN ADVIES EN BEROEP"
van de Algemene Dordtse Senioren Vereniging of werknaam Dordtse Seniorenbond
Art 1. NAAM EN ZETEL:
De "Raad van Advies en Beroep" is door de Algemene Leden Vergadering van de
Dordtse
Seniorenbond op 26 april 2018 aangesteld en is als zodanig gevestigd in Dordrecht op
het adres dat In het maandblad Dordt Senior van de Dordtse Seniorenbond zal worden
genoemd.
Art. 2 DOEL:
Art.2 lid 1: -Het doel is om gevraagd of ongevraagd advies te geven aan het Algemeen
Bestuur. Degenen die deel uitmaken van de Raad ontvangen als grondslag de door het
Algemeen Bestuur goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur.
Art 2 lid 2: -In geval van conflicten tussen leden van de Dordtse Seniorenbond en het
Algemeen Bestuur kan door beide partijen bij de Raad beroep worden gedaan om te
bemiddelen. Het zelfde is van toepassing bij conflicten binnen het Algemeen Bestuur.
Art 2 lid 3: -Als doelstelling geldt dat de Raad bij conflicten onafhankelijk onderzoek
kan verrichten. De Raad rapporteert aan het Algemeen Bestuur.
Art 3 LEDEN VAN DE RAAD:
Art 3 lid 1: -De Algemene Leden Vergadering benoemt de leden van de Raad op
voordracht van het Algemeen Bestuur. De voorkeur gaat uit naar ervaren bestuurders,
welke geen bestuurlijke functie meer binnen de Dordtse Seniorenbond vervullen.
Art 3 lid 2: -De Raad omvat minimaal 3 en maximaal 5 leden.
Art3 lid 3: -De raad bepaalt de eigen werkwijze voor het uitvoeren van hun taak.
Art3 lid 4: -In principe is geen rooster van aftreden vereist gelet op volgend
(Art 3 lid 5)..
Art 3 lid 5: -Het lidmaatschap van de Raad eindigt:
a) door het overlijden van het raadslid.
b) door opzegging van het raadslid.
c) door opzegging of ontzetting door de Algemene Leden Vergadering.
Art 3 lid 6: -De leden van de Raad zijn lid van de Dordtse Seniorenbond en daardoor,
voor zover van toepassing, gehouden aan de statuten en de regelingen van de Dordtse
Seniorenbond .
Art 3 lid 7: -De leden van de Raad kunnen de in hun functie gemaakte kosten
declareren en de vergaderkosten, administratiekosten en overige kosten in rekening
laten brengen, zoals dat in de Dordtse Seniorenbond gebruikelijk is.
Art 4 SLOTBEPALING
Art 4 lid 1: -Met de aanstelling van de "Raad van Advies en Beroep" door de Algemene
Leden Vergadering van 25 april 2018 is dit "Reglement Raad van Advies en Beroep"
voorlopig vastgesteld.
Toelichting: Reglement is voorlopig vastgesteld.
Vanaf de datum 26 april 2018 is de Raad van Advies en Beroep, geheel of deels, nog in
oprichting. Er zullen kandidaten voor verdere invulling van de Raad door het Algemeen
Bestuur aangezocht en door de ledenvergadering nog benoemd moeten worden. De Raad
kan alsnog reglementswijzigingen voorstellen. Een tweede Algemene Leden Vergadering
in 2018 is dan gewenst.
Opgemaakt 4 april 2018
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