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Huidig artikel 18 van het huishoudelijk reglement KNBRD

Statutenwijziging 

1. Iedere vereniging is gerechtigd tot het indienen van een verzoek tot wijziging van de Statuten met 
inachtneming van het daar omtrent bepaalde in de Wet, de Statuten, of het Huishoudelijk Reglement. 

2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel moet schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur. Het 
verzoek moet de volledige wijziging(en) bevatten. 

3. Indien in het verzoek niet is voldaan aan het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is het Bestuur niet 
gehouden dit verzoek in overweging casu quo behandeling te nemen.

4. Het Bestuur zal de verzoeker binnen redelijke termijn schriftelijk berichten omtrent het in overweging 
casu quo behandeling nemen of afwijzing van het verzoek op formele gronden. 

5. Het Bestuur kan bepalen het verzoek zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel aan de eerst komende AV 
voor te leggen. 

Wijziging naar aanleiding van wijzigingen in statuten Algemene Vergadering KNBRD
6. Een aantal wijzigingen in de statuten zijn nog niet door de notaris opgenomen in de definitieve akte, 

maar wel door de Algemene Vergadering geaccordeerd. 
Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

Algemene
Vergadering

d.d.
Artikel Tekst

27-05-2017 Statuten
Art. 16.9.

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 en 7 van dit artikel moet twee weken voor de Algemene 
Vergadering schriftelijk bij het Bestuur zijn ingediend, opdat dit 
binnen 2 werkdagen na ontvangst ter kennis van de Algemene 
Vergadering kan worden gebracht. Desgewenst kan dit verslag 
tijdens de Algemene Vergadering mondeling worden toegelicht. 

27-05-2017 Statuten
Art. 
17.3.b.

De jaarverslagen en de jaarrekeningen van de vereniging KNBRD 
alsmede van de opgerichte stichtingen, bedoeld in het voorgaande 
artikel;

27-05-2017 Statuten
Art. 
17.3.d.

De begrotingen van de vereniging KNBRD alsmede van de 
opgerichte stichtingen:
1) de definitieve begroting voor het komende verenigingsjaar;
2) de eerste begroting voor het daarop volgende verenigingsjaar

en eventueel
3) de bijgestelde begroting voor het lopende verenigingsjaar.

27-05-2017 Statuten
Art. 
17.3.h.

De te publiceren onderwerpen zoals vermeld in het Huishoudelijk 
Reglement voor zover dit nog niet eerder dat kalenderjaar is gedaan 
op de website.

27-05-2017 Statuten
Art. 21.1.

De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het 
Bestuur. De oproeping geschiedt op de bondsinformatiewebsite 
en/of in het verenigingsblad en de digitale bestuursnieuwsbrief 
alsmede schriftelijk aan de adressen van de verenigingen. De 
termijn voor de oproeping bedraagt tenminste vijftig dagen

27-05-2017 Statuten
Art. 21.3.

Gelijktijdig met de oproeping worden ook de bijbehorende stukken 
gepubliceerd, met uitzondering van het verslag van de Financiële 
Commissie

Bovenstaande wijzigingen worden bij de eerstvolgende statutenwijziging opgenomen en moeten / 
zullen bovendien al worden nageleefd.


