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Voorstel aan alle leden van de KNBRD / Reddingsbrigade Nederland

Eerstkomende Algemene Vergadering KNBRD.

Onderwerp:

Meer duidelijkheid te publiceren stukken Algemene Vergadering.

Voorstel:

Breng onderstaande motie in stemming op de Algemene Vergadering en vraag een uitspraak aan de 
leden / afvaardiging van de leden.
Geef vervolgens als bondsbestuur aan of u de motie uit zult voeren.

Achtergrond:

In artikel 21 van de statuten staat:
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt in 

het verenigingsblad en/of de digitale bestuursnieuwsbrief alsmede schriftelijk aan de adressen van de 
verenigingen. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste éénentwintig dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in 
artikel 22.

Als dit ook letterlijk wordt toegepast (net zoals met het uitnodigingsbeleid voor de Algemene Vergadering 
in 2016), kan het bondsbestuur er voor kiezen alleen de uitnodiging met agendapunten voor de Algemene 
Vergadering te publiceren.

Dit lijkt niet wenselijk. Daarom het voorstel dit exacter te omschrijven, zodanig dat alle stukken *) ook 
moeten worden gepubliceerd.
*) gezien de statuten artikel 16 lid 9 zal de verklaring van de Financiële Commissie ATIJD later volgen.

In artikel 16 lid 9 staat het volgende: “Van elk door de commissie ingesteld onderzoek geeft zij schriftelijk 
kennis aan het bestuur, de ereleden en verenigingen. Minimaal éénmaal per jaar legt de commissie op de 
Algemene Vergadering schriftelijk verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de 
conclusies daaruit. Het verslag van het onderzoek, vermeld onder lid 6 van dit artikel moet twee weken 
voor de Algemene Vergadering schriftelijk bij het Bestuur zijn ingediend, opdat dit tijdig ter kennis van de 
Algemene Vergadering kan worden gebracht. Desgewenst kan dit verslag tijdens de Algemene 
Vergadering mondeling worden toegelicht.“

Om te voorkomen dat het verslag tijdens / vlak voor aanvang van de Algemene Vergadering wordt 
uitgedeeld, is het beter de stukken eerder te publiceren en tijdig te kwantificeren. Ook is de Algemene 
Vergadering de opdrachtgever en dus belanghebbende. Het Bestuur mag alleen het verslag publiceren.

Motie(‘s):

Het voorstel is een nieuw lid toe te voegen bij artikel 21 in de statuten:
- artikel 21 lid 3

Ook artikel 16 lid 9 van de statuten duidelijker omschrijven met betrekking tot tijdige publicatie van het 
verslag van de Financiële Commissie:

- artikel 16 lid 9
De wijzigingen in de bestaande tekst in bovenvermelde artikelen zijn in revisievorm aangegeven.

Datum:

13 oktober 2016.


