SCHUTTERIJ B.U.B.
Opgericht in 1932
Aangesloten bij de Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe
Secretariaat: Mark van Steen
Postbus 125, 6573 ZK Beek (Berg en Dal)

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Eerste vergadering: vrijdag 20 oktober, aanvang 20:30u in hotel ’t Spijker
Tweede vergadering: vrijdag 20 oktober, aanvang 20:45u in hotel ‘t Spijker
Wat staat er te gebeuren?
De schutterij staat op de vooravond van een bijzondere algemene ledenvergadering. Voor het eerst in ruim
dertig jaar herzien wij onze statuten. De statuten, notarieel vastgelegd in 1986 bij notaris Van der Heide,
beschrijven het hart van de vereniging. Daarin staan vastgelegd onze naam, oprichtingsdatum, het doel van
de schutterij, en alle regels en plichten waartoe we onszelf zetten.
Met het oog op de toekomst presenteert het bestuur, naar directe aanleiding van de afgelopen algemene
ledenvergadering, trots de herziene statuten waarmee we het gezonde voortbestaan van de vereniging
waarborgen. De voornaamste wijziging die we voorstellen is gelijk lidmaatschap voor elke man en voor elke
vrouw in onze vereniging.

Welk gevolg heeft dat voor de schutterij?
Dat betekent dat elk volwassen lid, ongeacht geslacht, gelijk stemrecht heeft binnen de vereniging. Hierdoor
zijn de bestuursfuncties en kascontrolecommissie niet meer enkel aan mannelijke leden gebonden, maar
mogen ook vrouwen die lid zijn van de vereniging toetreden tot deze functies.
Het ouderwetse en bestuurlijk beknellende onderscheid tussen mannen (stemgerechtigd, volwaardig lid) en
vrouwen (contributieplichtig, maar geen volwaardig lid) verdwijnt hiermee. Voor wie het zich afvraagt: in lijn
met de wensen besproken tijdens de algemene ledenvergadering blijven het traditionele Koningschieten en
Damesschieten twee aparte wedstrijden.

Hoe gaat dat, een statutenwijziging?
Het wijzigen van de statuten gaat niet zomaar. De uitnodiging voor een algemene ledenvergadering waarin
statutenwijzigingen aan de orde komen, moet minstens zeven dagen vóór de vergadering geschieden. U
moet als lid een samenvatting ontvangen, van de voorgestelde wijzigingen. Die vindt u in de bijlagen.
Tijdens de algemene ledenvergadering moet twee derde van de stemgerechtigde leden (m.a.w., mannen van
18 jaar en ouder) vertegenwoordigd zijn. Is dat niet het geval, dan wordt binnen vier weken een tweede
vergadering bijeengeroepen, waarbij aan die voorwaarde niet hoeft te worden voldaan. De statuten kunnen
alleen gewijzigd worden, bij een stemming met een meerderheid van tenminste twee derde van de stemmen.
Een statutenwijziging treedt vervolgens pas in werking, wanneer deze notarieel is vastgelegd.
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Waarom dan twee vergaderingen achter elkaar?
Zoals u wellicht ziet, schrijven wij twee algemene ledenvergaderingen kort achter elkaar uit, namelijk op
dezelfde avond. We verwachten namelijk dat niet twee derde van de stemgerechtigde leden
vertegenwoordigd zal zijn. De eerste vergadering eindigt direct, als er inderdaad te weinig leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De tweede vergadering, waarbij aan die voorwaarde niet voldaan hoeft te worden, schrijven wij dan ook
meteen uit en wel aansluitend op de eerste vergadering. Toen onze statuten in 1986 geschreven werden,
was niet voorzien in het grote aantal (stille) leden dat wij tegenwoordig hebben! Op deze manier kunnen we
toch onze statuten klaarmaken voor de toekomst, en onze vereniging openstellen voor de vrouwen die zo
ontzettend veel betekenen voor de schutterij.

Wat is uw rol?
Als (mannelijk) volwassen lid van de schutterij mag u uw stem uitbrengen, vóór of tegen de wijziging van de
statuten. Een blanco stem wordt, conform de huidige statuten, beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Bent u een vrouwelijk volwassen lid, dan heeft u tijdens deze algemene ledenvergadering geen stemrecht.
Omdat wij uw mening wel van belang vinden, bent u welkom een adviesstem uit te brengen.
De stemming tijdens de algemene ledenvergadering geschiedt bij gesloten, ongetekende briefjes. Kunt u niet
bij de algemene ledenvergadering aanwezig zijn? U mag uw stem laten uitbrengen door een ander mannelijk
volwassen lid van de vereniging. Gebruik daarvoor het stemformulier in de bijlagen.
Let op: een lid kan volgens de huidige statuten ten hoogste namens één ander lid een stem uitbrengen!
Het doet ons deugd om te mogen besturen over zo’n rijke, enthousiaste vereniging als deze schutterij. Wij
hopen dat u voldoende geïnformeerd bent over deze belangrijke algemene ledenvergadering. Heeft u
desondanks nog vragen, verzoeken of advies: schroom niet contact op te nemen (schutterijbub@gmail.com).

Met hartelijke schuttersgroet,
Namens het voltallig bestuur,

Mark van Steen, secretaris
Schutterij BUB Beek
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Bijlage 1: Overzicht voorgestelde statutenwijzigingen
Dit is een samenvatting van de voorgestelde statutenwijzigingen:
•

Iedereen, man of vrouw, kan lid worden van de schutterij vanaf de leeftijd van 18 jaar. Al deze leden hebben
stemrecht tijdens de algemene ledenvergaderingen. Al deze leden kunnen toetreden tot het bestuur en de
kascontrolecommissie.

•

Jeugd van de leeftijd tot 18 jaar kan aspirant-lid worden van de vereniging. Jeugd kan deelnemen aan de
geschikte onderdelen en wedstrijden, en heeft geen stemrecht tijdens algemene ledenvergaderingen.

•

Begunstigers, leden van verdienste en hospitanten worden in de statuten niet meer opgenomen. Iedereen is
(aspirant-)lid van de vereniging, met dezelfde rechten en plichten.

•

Het artikel inzake het damesgilde vervalt. Dit wordt vervangen door een nieuw artikel, waarin vastgesteld
wordt dat het officierenkorps, vendelkorps en koningschieten aan mannen zijn voorbehouden. Het
damesschieten en marketentsterkorps is voorbehouden aan vrouwen.

•

Het minimumaantal bestuursleden wordt verlaagd van zeven naar vijf.

•

De gang van zaken bij stemming tijdens een algemene vergadering wordt versimpeld.

•

Een besluit tot statutenwijziging wordt vereenvoudigd. Een meerderheid van minimaal twee derde van de
stemmen is voldoende, mits tenminste een tiende deel van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.

Onze statuten worden daarnaast op veel andere plaatsen licht gewijzigd. U vindt de huidige statuten én de
voorgestelde statuten op onze website. U bent van harte welkom deze met elkaar te vergelijken, en uw bevindingen
met ons te delen (schutterijbub@gmail.com).
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Bijlage 2: Overzicht reglementswijzigingen
De reglementen, rechten, plichten en richtlijnen die niet statutair zijn vastgesteld, zijn opgenomen in de reglementen
van de schutterij. Het bestuur is vrij deze aan te passen, zonder stemming van de algemene ledenvergadering. Toch
vinden wij het belangrijk u op de hoogte te houden van deze reglementen.
Met de voorgestelde statutenwijzigingen veranderen ook de reglementen ingrijpend. Een korte samenvatting:

Rechten en plichten keizer
•
•
•

Aangepast naar Reglement Keizerschieten en keizerspaar
Dubbele informatie met voorgestelde statuten en algemeen reglement verwijderd
Taak van de keizer toegevoegd

Rechten en plichten koning
•
•
•
•
•
•

Aangepast naar Reglement koningschieten en koningspaar
Taakomschrijving van de koning toegevoegd
Dubbele informatie met voorgestelde statuten en algemeen reglement verwijderd
Reglementen in lijn gebracht met voorgestelde statuten
Damesschieten en jeugdschieten, inclusief jeugdkoning(in), toegevoegd
Koningskandidaten ondertekenen de rechten en plichten voorafgaand aan deelname van het koningschieten

Reglement overleden leden
•

Kleine wijzigingen aangebracht die de praktijk beter weerspiegelen

Reglementen der schutterij
•
•

Dubbele informatie met voorgestelde statuten en andere reglementen verwijderd (m.n. paragraaf 3)
Reglementen in lijn gebracht met voorgestelde statuten

Onze reglementen worden daarnaast op veel andere plaatsen licht gewijzigd. U vindt de huidige reglementen én de
voorgestelde reglementen op onze website. U bent van harte welkom deze met elkaar te vergelijken, en uw
bevindingen met ons te delen (schutterijbub@gmail.com).
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Bijlage 3: Stemformulier voor volwassen mannelijke leden
U draagt onze vereniging een warm hart toe, en u wilt graag uw stem uitbrengen tijdens de algemene ledenvergadering
van 20 oktober 2017. Bent u verhinderd, gebruik dan dit stemformulier. U kunt uw stem laten uitbrengen door een
ander lid. Let op: elk lid mag een stem uitbrengen namens zichzelf, en ten hoogste één ander lid!

Ik stem voor / tegen (omcirkelen a.u.b.) de voorgestelde statutenwijzigingen.
Ter controle van mijn lidmaatschap, mijn persoonlijke gegevens:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adres en woonplaats
----------------------- 8< ----------------------- 8< ----------------------- 8< ----------------------- 8< -----------------------

Bijlage 4: Adviesstemformulier voor vrouwelijke leden
U draagt onze vereniging een warm hart toe, en u wilt graag uw advies uitbrengen tijdens de algemene ledenvergadering
van 20 oktober 2017. Bent u verhinderd, gebruik dan dit stemformulier.

Ik adviseer voor / tegen (omcirkelen a.u.b.) de voorgestelde statutenwijzigingen.
Ter controle van mijn lidmaatschap, mijn persoonlijke gegevens:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adres en woonplaats
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