
  

  
 

 
  

  

Toelichting op het voorstel om de statuten te wijzigen (agendapunt 8).  

  

Inleiding  

Het voorstel voor aanpassing van de statuten is in de algemene ledenvergadering van 13 april 2022 

teruggenomen omdat er de nodige onduidelijkheden ontstonden over het voorstel om de naam aan 

te passen. Er zijn toen dus geen beslissingen genomen. 

De huidige statuten, die op 13 april 1993 zijn vastgesteld, zijn niet meer up to date vandaar dat de 

voorgesteld wordt de statuten te wijzigen. 

Onderstaand wordt puntsgewijs aangeven, welke wijzigingen worden voorgesteld.  

  

De naam  

Voorstel  

Het voorstel is om de vereniging de naam “Seniorenvereniging Het Knooppunt” te geven. Dit was 

“Seniorensociëteit Het Knooppunt”. De reden is dat de naam vereniging meer recht doet aan wat we 

zijn. Sociëteit lijkt meer te staan voor rustige zittende activiteiten terwijl wij juist veel sportieve 

activiteiten hebben.  

  

Doel.   

Voorstel  

In de nieuwe statuten zal het doel als volgt worden omschreven:  

“Het doel van de vereniging is het voor leden creëren van een platform voor sociale contacten 

door middel van sport, spel, cultuur en educatie.” 

In de huidige statuten is als doel omschreven:  

“De vereniging heeft ten doel het in alle opzichten behartigen van de belangen van senioren – 

personen van 55 jaar en ouder-, wonende in en rond de gemeente Montfoort”.   

“De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

a. Het initiëren en organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor senioren;  

b. Het geven van individuele en collectieve voorlichting en advies aan de leden ook op 

financieel terrein;  

c. Al hetgeen, dat tot het doel bevorderlijk kan zijn.  

De reden dat we het doel inperken is dat we ons richten op ontmoeten en samenzijn. Wij zijn geen 

belangenvereniging Wij kunnen de rol van het geven van individueel advies en voorlichting niet 

waarmaken.   

Met de nieuwe omschrijving wordt meer recht gedaan aan de activiteiten, die wij als vereniging 

verzorgen.  

  

Wie kunnen lid worden?  

Voorstel  

“Leden kunnen zijn natuurlijke personen van 55 jaar en ouder, wonende in de gemeente Montfoort 

of die een sociale binding hebben met de gemeente Montfoort”  

Nu is uitsluitend omschreven dat leden 55 jaar en ouder moeten zijn en in of rond de gemeente 

Montfoort moeten wonen. De toevoeging sociale binding is niet opgenomen.   

Het is wenselijk dat personen, die een sociale binding hebben met de gemeente Montfoort, lid 

kunnen worden.  

   

Uitbreiding aantal bestuursleden.  

Voorstel.  

Voorgesteld wordt het maximaal aantal bestuursleden uit te breiden tot 9.  

Nu is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden.  



 

De reden is gelegen in de grootte van de vereniging (meer dan 1000 leden) en dat door uitbreiding 

van het aantal bestuursleden de werkdruk van de bestuursleden kan worden verminderd.  

  

Maximale leeftijd bestuursleden.  

Voorstel.  

Voorgesteld wordt om de maximale leeftijdsgrens van bestuursleden te verhogen van 75 naar 80 

jaar.  

De ouderen worden steeds vitaler en zijn zeker in staat om werkzaamheden tot hun 80ste goed uit te 

voeren. Bovendien doet het recht aan het gegeven dat we heel veel leden van boven de 75 jaar 

hebben.  

  

Zittingsduur bestuursleden.  

Voorstel  

Voorgesteld wordt om de bestuursleden voor een periode van 3 jaar te benoemen. De  

bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 

aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk herkiesbaar.  

Een bestuurslid kan dus maximaal 9 jaar zitting hebben in het bestuur.  

In de geldende statuten is de regeling als volgt: “Elk bestuurslid treedt uiterlijk 2 jaar na zijn 

benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend 

bestuurslid is herkiesbaar”. In theorie kan een bestuurslid (met tussentijdse herbenoemingen) nu 20 

jaar zitting hebben.  

De reden van de wijziging is dat een periode van minimaal 3 jaar “rust” geeft en het is goed om na 

een zekere tijd plaats te maken voor nieuwe bestuursleden met nieuwe ideeën en  inspiratie.  

  

Tijdstip Algemene ledenvergadering.  

Voorstel   

Voorgesteld wordt de algemene ledenvergadering binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar 

te houden.  

In de huidige statuten is dat nog 3 maanden.  

De reden van aanpassing is dat voor de voorbereiding van de ledenvergadering meer tijd kan 

worden genomen, b.v. het beschikbaar hebben van de jaarcijfers met de daarbij behorende 

controles door kascommissie/accountant.  

  

Geen kascommissie meer. 

Voorstel. 

Voorgesteld wordt de mogelijkheid te hebben geen kascommissie te benoemen voor de controle 

van de jaarcijfers maar de controle te laten uitvoeren door een accountant met de daarbij behorende 

accountantsverklaring.   

 

Overige aanpassingen.  

De nieuwe concept statuten zijn moderner opgezet en voldoen weer aan de wettelijke voorschriften 

maar wijken qua inhoud (m.u.v. de voorstellen) niet noemenswaardig af van de oude. Die 

wijzigingen behoeven geen nadere toelichting.  

 

Inzage of nadere toelichting. 

De concept statuten zijn te raadplegen via www. knooppuntmontfoort.nl  

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze secretaris, Hans van Kats 06-57395307. 

 

  

   

   

   


