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WIJZIGINGEN STATUTEN 
IJSHOCKEY NEDERLAND 

ALV, 2 JUNI 2021 
AGENDAPUNT 8 

 

Voorstel tot wijziging van de statuten van IJshockey Nederland  
Ingevolge artikel 21 van de statuten wordt de algemene ledenvergadering gevraagd te 
besluiten tot wijziging van de statuten. De voorgestelde wijzigingen zijn hieronder woordelijk 
opgenomen in de doorlopende tekst van de statuten (de artikelen met inhoudelijke 
wijzigingen zijn gemarkeerd).   
 

Ter toelichting wordt vermeld dat de wijzigingen worden voorgesteld in verband met het 
besluit van de ALV d.d. 16 december 2020 om het verenigingsjaar gelijk te trekken met het 
financieel boekjaar.   
 
Het artikel dat het verenigingsjaar definieert vervalt. Het Verenigingsjaar wordt opgenomen 
als definitiebepaling. In artikelen 14 en 15 wordt kalenderjaar vervangen 
door verenigingsjaar.  
 
De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Een lid van het bondsbestuur zal na goedkeuring van de wijzigingen zorgdragen 
voor het doen verlijden van de notariële akte.  
   
Huidige tekst:  
ARTIKEL 27: VERENIGINGSJAAR   
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.  
Wordt:  
Artikel A - Begripsbepalingen:   
Verenigingsjaar, het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.  
  
--  
  
Artikel 14 - Rekening en verantwoording   
1. Het Bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Bond zodanig 
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden 
gekend.  
2. Het Bondsbestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene 
Ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een Algemene 
Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen kalenderjaar verenigingsjaar gevoerd 
bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het Bondsbestuur vorderen.  
3. a. Tenzij de Algemene Ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het 
Bondsbestuur heeft voorzien, kiest de Algemene Ledenvergadering een Financiële 
commissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het Bondsbestuur.  
b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van het 
Verenigingsjaar. Zij zijn herkiesbaar. Bij reglement wordt de wijze van verkiezing van de 
commissie nader geregeld.  
c. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bondsbestuur en brengt 
aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.  
4. Degenen die de rekening en verantwoording van het Bondsbestuur onderzoeken, kunnen 
zich zo nodig voor rekening van de Bond door een deskundige doen bijstaan. Het 
Bondsbestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van 
de Bond te geven.  
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5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering 
worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.  
6. Besteding van de middelen dient overeenkomstig de begroting plaats te vinden. Van de 
begroting afwijkende bestedingen dienen te worden gedekt door een daartoe strekkend 
besluit van het Bondsbestuur.  
7. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording, strekt het Bondsbestuur niet tot decharge voor alle handelingen, voor zover 
die uit de rekening en verantwoording blijken. Hierover zal separaat worden besloten door de 
Algemene Ledenvergadering.  
8. Het Bondsbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 minimaal 
zeven jaar op een deugdelijke plaats te bewaren.  
9. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden 
gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met 
uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een 
gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden 
overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en 
volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de 
volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten 
kunnen worden gemaakt.  
 
Artikel 15 - Algemene ledenvergadering   
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene 
ledenvergadering worden gehouden.  
2. Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het Bondsbestuur dit 
wenselijk oordeelt.  
3. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering dan wel tijdens een door het 
Bondsbestuur bijeengeroepen algemene ledenvergadering dienen onder meer de volgende 
agendapunten aan de orde te worden gesteld:  
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;  
b. activiteitenverslag over het voorafgaande kalenderjaar verenigingsjaar;  
c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het 
voorafgaande kalenderjaar verenigingsjaar;  
d. vaststelling van de contributies, bijdragen en afdrachten;  
e. vaststelling van de begroting voor het eerstvolgende kalenderjaar verenigingsjaar;  
f. verslagen van de commissies;  
g. verkiezing casu quo benoeming van de leden van het Bondsbestuur en leden van 
commissies;  
h. rondvraag.  
  
 


