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Toelichting op de statutenwijziging

Onder agendapunt 7 staat een wijziging van de Statuten van de Vereniging op de agenda.
We hebben eerder een peiling gedaan onder de leden om de naam van de Vereniging te
veranderen in Historische Vereniging Oegstgeest, onder meer om aan te geven dat we niet
alleen voor het oude-dorp Oegstgeest actief zijn, maar zeker ook voor de rest van de
gemeente. Het resultaat was dat bijna 400 leden ons plan steunden en een 30-tal leden
bedenkingen hadden bij deze naamsverandering.
U bent hierover in de afgelopen periode uitvoerig via Nieuwsbrieven geïnformeerd.
Sommigen vreesden dat er (bij afkorting) verwarring kan ontstaan met een politieke partij in
Oegstgeest. Het Bestuur heeft daarom besloten dat wij de afkorting HisVO zullen gebruiken.
Om de naam van de vereniging te veranderen is een wijziging van de Statuten noodzakelijk.
In overleg met notaris mw. R. Wesseling van Notariskantoor Linda van de Oudweetering te
Oegstgeest zijn tegelijk ook andere aanpassingen ‘meegenomen’, zoals
- Een versimpeling van de verschillende lidmaatschappen
- Aanpassing aan de nieuwe wetgeving inzake AVG, de wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen, de regelgeving rondom de ANBI-status
- De nieuwe bestuursleden zijn vermeld en het geheel wordt opnieuw ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Tenslotte is ook de schrijfstijl aan de moderne tijd aangepast op advies van de notaris.
De belangrijkste wijzigingen betreffen:
 Art. 2: de naam;
 Art. 4: omschrijving van de doelen (kernachtiger);
 Art. 5: omschrijving leden / lidmaatschap
o De opties jeugdlid en gezinslid zijn vervallen (deze werden in de praktijk niet
gebruikt);
 Art. 7 is in lijn met de wetstekst op dit gebied nog vrij uitvoering;
 Art. 10, lid 3 benoemingstermijn bestuursleden is in lijn gebracht met de gegroeide
praktijk van in principe 3+3 jaar, waarbij met het oog op een evenwichtige bezetting
een eventuele tweede termijn ook korter kan worden ingevuld; dit wordt “bewaakt”
met een rooster van aftreden, dat het bestuur onderling vaststelt;
 Art. 11, lid 5 en 12,2 zijn wettelijke vereisten;
 Art. 12, lid 4 de bevoegdheid van het bestuur is ingeperkt;
 Art. 13 is omschreven passend bij de eisen van de tijd
o Het bestuur legt aan de ALV een verslag voor bestaande uit
 Activiteiten en beleid
 Financiën;






Art. 15 noemt in lid 5 ook de mogelijkheid tot “digitaal/online” vergaderen en
stemmen
Art 19, lid 4: wijziging van de statuten is in de huidige formulering in de praktijk
vrijwel onmogelijk doordat er 75% stemmen voor nodig zijn bij een opkomst van 66%
van het aantal leden. Dit wordt aangepast naar een redelijker 66% bij 33% aanwezig.
Bij het huidige ledenaantal is 33% nog altijd 225 leden. Dat is zowel bij een fysieke als
digitale vergadering een verantwoord hoge drempel;
Art. 20, lid 3: hier is de al langer bestaande ANBI-doelstelling van de vereniging nu
ook statutair verwerkt.

