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Toelichting op de voorgestelde wijziging van de statuten van de vereniging van leerlingen en oud-leerlingen van 
Schermzaal TerWeer. 
19 februari 2023 
 
Het bestuur doet een voorstel aan de algemene ledenvergadering van vrijdag 10 maart 2023 om de statuten te 
wijzigen. Deze voorstellen zijn met de agenda en begeleidende stukken voor de vergadering twee weken 
voorafgaand verstuurd aan de leden. 
 

• De algemene ledenvergadering besluit met gewone meerderheid over deze voorstellen in 
aanwezigheid van tenminste ¾ van de stemgerechtigde leden.  

• Een stemgerechtigd lid kan een schriftelijke en ondertekende volmacht geven aan een ander 
stemgerechtigd lid. Volmachten worden voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris gemeld. 

 
1. In artikel 2. lid 1. toe te voegen dat de vereniging trainingen en andere bijeenkomsten houdt om het 

doel te bereiken. 
 
Toelichting: met deze toevoeging wordt duidelijker dat er trainingen zijn en andere bijeenkomsten die ook 
gezelligheid onder de leden kan bevorderen.  
  

2. In artikel 4. over de diverse leden die de vereniging kent: 
 

a. Het bijvoeglijk naamwoord ‘gewone’ te schrappen en te spreken over leden.  
 
Toelichting: De toevoeging van ‘gewone’ is redundant. De vereniging kent leden, leden van verdienste en 
ereleden. Dit is zowel juridisch als in de praktijk voldoende onderscheidend. Deze wijziging zal dan worden 
doorgevoerd in de rest van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 

b. Toe te voegen: bezoekende schermers. 
 
Toelichting: Met enige regelmaat melden zich schermers die bij een andere schermvereniging in Nederland 
staan ingeschreven en vanuit die vereniging lid zijn van de KNAS. Daarnaast hebben zij de wens om met 
regelmaat bij TerWeer te schermen. Om hieraan tegemoet te komen werkt het bestuur al enige tijd met de term 
bezoekende schermers die dan 50% van de contributie betalen. Dit werkt in de praktijk goed en wordt zo 
verankerd in de statuten 
 

c. Toe te voegen: Vrienden van TerWeer 
 
Toelichting: Vrienden van TerWeer is een blijk van verbondenheid aan de vereniging die al langer bestaat. Het 
bestuur hecht eraan deze vorm ook te verankeren in de statuten en zo een bestaande praktijk een fundament 
te geven. 
 

3. Beëindiging van het lidmaatschap in artikel 7.1.a. stelt het bestuur voor te wijzigen naar een 
opzegtermijn van 1 kalendermaand na een kalenderjaar lid te zijn geweest.  

 
Toelichting: Een maand opzegtermijn is conform huidige gangbare opzegtermijnen. De huidige formulering van 
twee maanden opzegtermijn voorafgaand aan het einde van het verenigingsjaar is niet houdbaar meer. Deze 
wijziging van de statuten sluit aan bij de praktijk die het bestuur al enige tijd volgt. 
 

4. Instelling van een continuïteitscommissie in (nieuw) artikel 16.  
 
Toelichting: Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze 
wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van 
toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door 
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. De gekozen formulering van het 
artikel sluit aan bij de voorstellen die de KNAS heeft gedaan aan de aangesloten verenigingen. Als deze wijziging 
is aangenomen zal het bestuur in de volgende algemene ledenvergadering drie leden voordragen voor de 
continuïteitscommissie. 
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5. De schrijfwijze van Ter Weer te wijzigen in TerWeer.  
 
Toelichting: De belangrijkste reden hiervoor is mee te gaan in de verdergaande digitalisering van onze 
samenleving waarin TerWeer op sociale online media wordt begrepen als twee woorden die afbreken bij het 
gebruik van bijvoorbeeld hashtags. Hierdoor is de vereniging minder goed vindbaar. Om consistent te zijn stelt 
het bestuur voor deze meer eigentijdse schrijfwijze door te voeren. 
 

• Als de leden deze wijzigingen van de statuten aannemen zal het bestuur zorgdragen voor wijziging bij 
een notaris.  

 
/// 


