
Ingebracht stuk bij agendapunt 9. Bestuursvoorstel voor invoeren nieuwe bestuursmodel 

Aanleiding 
Op de algemene ledenvergadering van 7 maart 2014 heeft het bestuur een  nieuw bestuursmodel  
gepresenteerd (zie bijlage). Op de vergadering hebben de leden het bestuur gemandateerd om met 
de invoering van dit nieuwe bestuursmodel te starten. 
 
Ontwikkeling 2014 
Om het nieuwe bestuursmodel te kunnen invoeren i s in 2014 door het bestuur een inventarisatie 
gemaakt  van bewoners die zich in willen zetten voor het organiseren van verschillende activiteiten 
door en voor Dorpsbelangen. Hieruit is een pool van vrijwilligers naar voren gekomen die hebben 
aangegeven om op ad hoc basis hiermee te willen helpen. 
 
Bij de samenstelling van het bestuur voor 2015 stellen wij voor om te gaan werken met een 
kernbestuur van 3 personen, die in dit jaar de nieuwe bestuursstructuur in zullen gaan voeren. 
 
Invoering in 2 stappen 
 
In de statuten van de vereniging staat dat het bestuur uit minimaal 5 personen moet bestaan. In de 
nieuwe bestuursstructuur wordt uitgegaan van minimaal 3 personen (om redenen zoals toegelicht in 
de notitie over de nieuwe structuur van 7 maart 2014). Hiertoe is een statutenwijziging noodzakelijk. 
Zo’n wijziging kan conform de statuten slechts doorgevoerd worden als: 

 2/3 van de leden de wijziging goedkeuren op een algemene leden vergadering waar 
tenminste 2/3 van de leden aanwezig zijn; 

 Als er geen 2/3 deel van de leden aanwezig zijn moet binnen 4 weken na deze vergadering 
een nieuwe ledenvergadering bijeen geroepen worden waarin vervolgens met 2/3 
meerderheid van de aanwezige leden ingestemd kan worden met de statutenwijziging. 

 
Omdat dit een ingrijpend proces is willen wij de nieuwe bestuursstructuur in 2 stappen invoeren.  
 
Stap 1.  
In 2015 zal de nieuwe bestuursstructuur als proef worden ingevoerd door het nieuwe bestuur. Dit 
wordt begin 2016 geëvalueerd en de uitkomsten daarvan worden met de leden gedeeld. Om deze 
reden vraagt het bestuur van de ALV 2015 toestemming om, bij wijze van proef, in 2015 met 3 
personen te acteren. 
 
Stap 2. 
Als uit de evaluatie blijkt dat het nieuwe bestuursmodel goed werkt zal het bestuur de 
statutenwijziging voorleggen aan de ALV van 2016. 
 
Gevraagd besluit ALV 2015 
 
Om het nieuwe bestuursmodel in te kunnen voeren is een goedkeuring bij algemene meerderheid 
(50% + 1 stem) van de algemene ledenvergadering nodig om in 2015 te gaan werken met een 
bestuur dat bestaat uit 3 personen.  
 
 
 
 
 


