Toelichting op de agenda

Agendapunt 3. Voorstel tot statuten wijziging
Achtergrond
Met het formele besluit van de ALV van 8 december 2018 om de voorgenomen fusie met de NVA niet
te effectueren was het ook nodig om de statuten van Balans aan te passen. In de vorige statuten uit
2014 staan namelijk een aantal artikelen die met het niet effectueren van de voorgenomen fusie met
de NVA niet meer van toepassing zijn, zoals NVA bestuursleden in het bestuur van Balans.
Omdat de statuten toch moeten worden aangepast is besloten om tegelijkertijd een aantal andere
zaken aan te passen. Zoals terug gaan naar een direct model en de aanpassing van het doel van de
vereniging aan het VN Verdrag van de rechten van het kind.
Hieronder per onderwerp een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van
de voorgaande statuten.
Artikel 3 Doel
-

De doelomschrijving is gewijzigd om meer recht te doen aan het nieuwe VN verdrag met
betrekking tot de rechten van het kind.

Artikel 7 einde lidmaatschap
-

Conform de al jaren gangbare praktijk is de opzegtermijn aangepast van 3 maanden naar 2
maanden voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar.

Artikel 8 bestuur en bestuursleden
-

-

Voorheen moest het bestuur bestaan uit zeven natuurlijke leden. De bestuurders waren
zowel bestuurder van Balans als de NVA. Dat is nu gewijzigd in ten minste vijf natuurlijke
leden. Met deze formulering is het overigens mogelijk om meer dan 5 bestuurders te
benoemen, bijvoorbeeld als voor specifieke gebieden een extra bestuurder handig kan zijn,
echter met vijf bestuurders voldoet Balans in ieder geval aan haar statutaire verplichting.
Een belangrijke wijziging in de statuten betreft ook de benoeming. Bij de vorige statuten was
het zo geregeld dat ook het bestuur van de NVA drie bestuursleden benoemde.

Artikel 15 afdelingsbesturen
-

Dit artikel is vereenvoudigd omdat de organisatie terug gaat naar het oorspronkelijke model
waarbij alle leden de ledenraad vormen en er geen getrapt model meer is waarbij afdelingen
een afdelingsbestuur kiezen en die op hun beurt weer een afgevaardigde kiezen voor in de
ledenraad

Artikel 18 wijze bijeenroepen en toegang ledenraadvergadering
-

De oproeping door het bestuur wijzigt niet met dien verstande dat de oproeping nu uniform
naar alle leden gaat en niet specifiek naar de afgevaardigden. Dit ook weer in verband met
de wijziging van een indirect naar een direct model.

Artikel 19 stemrecht en besluitvorming ledenraad
-

Ook weer conform het nieuwe directe model hebben alle leden in principe stemrecht en niet
alleen de afgevaardigde naar rato van het aantal leden dat ze vertegenwoordigen.

Artikel 21 commissies
-

Het stuk over een benoemingscommissie belast met voorselectie van de voorzitter is
helemaal komen te vervallen. In de voorgaande situatie moest er een benoemingscommissie
komen met vertegenwoordigers van zowel Balans als NVA. Er staat dat in het huishoudelijk
reglement hieromtrent nadere regels kunnen worden gesteld.

Agendapunt 4. Voorstel tot huishoudelijk regelement
Hoewel er in de vorige statuten werd verwezen naar een huishoudelijk regelement heeft de
vereniging de afgelopen jaren verzuimd deze te maken. Wat betreft het huishoudelijk regelement is
er dan ook geen vergelijking met een voorgaande versie te maken.
Met betrekking tot het huishoudelijk regelement wordt voorgesteld om dit na een half jaar te
evalueren en zo nodig aan te passen.

Agendapunt 5. Werving nieuwe bestuursleden

