
Handleiding vergelijken oude en nieuwe HHR 
Voor het vergelijken van de nieuwe en oude versies van het huishoudelijk reglement is een korte 
toelichting opgesteld. Hierin staan per artikel van het reglement of er wijzigingen zijn. De nummering 
in deze handleiding volgt de nummering van het oude reglement.  In de nieuwe versie zijn 
wijzigingen cursief gedrukt in de tekst. Punten waarop input vanuit de leden vereist is zijn dik gedrukt 
en worden in onderstaande toelichting vermeld als discussiepunt.  

1. Algemene bepalingen 
Geen wijzigingen.  

2. Leden, ereleden en leden van verdienste 
Lid 2: Tekst specificatie 
Lid 4:  1 mei veranderd in 1 april 
Lid 5 & 6:  Wat is het verschil tussen een erelid en een lid van verdienste? 
Lid 6: Opgesplitst in leden 6 en 7.  

3. Verkrijging en beëindiging van het lidmaatschap 
Lid 1: Toevoeging studiegerelateerde zaken en wijziging bestuur maakt hiervan melding 
Lid 3: Toevoeging en andere verschuldigde kosten 
Lid 3: Verwijdering  studentnummer 
Lid 3: Toevoeging verwijzing naar art. 3, lid 1 voor aanmelding niet-studenten.  
Lid 5: Verwijdering mededeling in clubblad 
Lid 6.  Wijziging Skatebond in KNSB 
Lid 6.  Lid wordt niet meer standaard aangemeld bij bond, alleen als dit wordt gevraagd  
Lid 8. Nieuw toegevoegd 

4. Rechten en plichten van de leden 
III.   Toevoeging voldoen aan eventuele betalingen 
VII. Toevoeging en andere gemaakte kosten 

5. Vergaderingen 
Lid 2. Toevoeging (voorlopige) agenda en bijbehorende stukken 
Lid 4.  Vervanging verslag naar verantwoording afleggen 
Lid 6. Wijziging meerderheid van tweederde naar met een minimum van eenderde van het 
ledenaantal  
Lid 7.  Discussiepunt met betrekking tot moties. Om vergaderingen efficiënter te laten 
verlopen is het voorstel van de commissie om het bestuur enkel te verplichten om moties die 
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering zijn ingestuurd te behandelen, met 
onmiddellijke schorsing van het in behandeling zijnde agendapunt.  
Lid 9.  Nieuw toegevoegd 

6. Contributie 
Lid 1. Wijziging verenigingsjaar in boekjaar 
Lid 3. Toevoeging oudejaars en juni 
Lid 13. Discussiepunt met betrekking tot betalingsverplichtigingen voldoen alvorensaflopen 
van het lidmaatschap. Moet een lid eerst al zijn of haar kosten betalen aan de vereniging 
voordat diegene lid af kan worden? 

7. Donateurs 
Lid 3. Wijziging € 15 in € 25 



Lid 5. Toevoeging het bestuur ziet hierop toe 
Lid 8. Verwijdering tegen betaling 

8. Bestuur 
Lid 4.IV. Toevoeging na goedkeuring van de ALV. Discussiepunt omtrent of je hier non-actief 
aan toe zou willen voegen. 

9. Het dagelijks bestuur 
Lid 3.b.I. Correctie spellingsfout 

10. Bestuursverkiezing 
Toevoeging leden 5, 6, 7, 8 en 9. Dit zijn allemaal discussiepunten.  

11. Kascommissie 
Geen wijzigingen 

12. Overige commissies 
Lid 3. Verwijderd 
Lid 5. Bijgewerkt naar huidige situatie 
Lid 9. Toevoeging het bestuur 
Lid 10. Toevoeging en aan de algemene ledenvergadering 
Lid 11. Toevoeging Vragen over de voortgang van de werkzaamheden kunnen gesteld 
worden tijdens de jaarvergadering. 

13. Bestuurs- en commissievergoedingen 
Lid 2. Toevoeging op basis van begroting 
Lid 4. Toevoeging percentage 
Lid 4. Verwijdering jaarlijks 

14. Bestuursbeurzen 
Geen wijzigingen  

15. Sponsoring 
Geen wijzigingen 

16. Clubblad en almanak 
Lid 3. Toevoeging belang van leden en sponsoren 

17. Wedstrijden 
Lid 4. Vervanging wedstrijdsecretaris naar wedstrijdleiding 

18. Trainingskaarten en licenties 
Titel Wijziging naar Abonnementen en licenties 
Lid 1. Wijziging Trainingskaart naar toegangskaart en abonnement 
Lid 2. Herschreven 
Lid 3. Verwijderd 
Lid 5. Verwijderd 
Lid 3. Nieuw toegevoegd 
Lid 4. Nieuw toegevoegd 

19. Straffen 
Lid 2. Verwijderd Skatebond 
Lid 3. Verwijderd Skatebond 

20. Aansprakelijkheid 
Lid 3. Toegevoegd 
Lid 4. Toegevoegd 



21. Overige bepalingen 
Lid 6. Aanpassing ARC Ulysses naar een andere wielervereniging 

22. Wijziging van het huishoudelijk reglement 
Geen wijzigingen 

23. Slotbepalingen 
Geen wijzigingen 
 
 
 


