Voorstel Wijzigingen Statuten Buurtvereniging Delftzicht

In het gehele artikel “algemene vergadering” wijzigen in “algemene ledenvergadering”.
Artikel 3:
Huidige tekst: [..], die wonen in het gebied dat begrensd wordt door de Hooikade, het Zuideinde, de
Abtswoudseweg, de spoorlijn en de Prinses Irenetunnel te Delft te behartigen.
Te wijzigen in: [..], die wonen in het gebied dat begrensd wordt door de Hooikade, het Zuideinde, de
Abtswoudseweg, de Engelsestraat en de Prinses Irenetunnel.
Dit in verband met de wijzigen van de Spoorzone. Zie plattegrond:

Artikel 4.5 schrappen: “Dienstverlening te verwezenlijken en te bevorderen.”
Artikel 5: extra lid toevoegen: “Leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie te voldoen binnen de door
het bestuur gestelde termijn.”
Artikel 5.6.b:
Huidige tekst: “binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.”
Te wijzigen in: “binnen veertien dagen schriftelijk te bevestigen.”

Artikel 7.1:
Huidige tekst: “Het bestuur bestaat uit minimaal vijf meerderjarige natuurlijke personen door de
ledenvergadering uit de leden te kiezen.”

Te wijzigen in: “Het bestuur bestaat uit minimaal drie meerderjarige natuurlijke personen door de
ledenvergadering uit de leden te kiezen.”
Artikel 7.7:
Huidige tekst: “Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar
lang te bewaren.”
Te wijzigen in: “Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid,
gedurende de wettelijke bewaartermijn te bewaren.”

Artikel 9.5.I:
Huidige tekst: [..]een bedrag of waarde van vijfduizend gulden ( 5.000,00) te boven gaande;
Te wijzigen in: [..] een bedrag of waarde van drieduizend euro (€ 3.000,00) te boven gaande;
Artikel 10.3.b:
Huidige tekst: “De leden van deze commissie treden jaarlijks af en zijn voor maximaal twee jaren
terstond herkiesbaar.”
Te wijzigen in: “De leden van deze commissie treden jaarlijks af en zijn voor maximaal 2 jaar terstond
herkiesbaar. Indien de kascommissie incompleet is, kunnen oud-leden van de commissie zich
herkiesbaar stellen, met inachtneming dat zij het voorgaande jaar geen zitting hadden in de
kascommissie.”

Artikel 11.5:
Huidige tekst: “De bijeenroeping geschiedt in de buurtkrant of middels een aan alle leden te zenden
schriftelijke kennisgeving , zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.”
Te wijzigen in: “De bijeenroeping geschiedt in de buurtkrant of middels een aan alle leden te zenden
schriftelijke kennisgeving per email en op de website van de buurtvereniging, zulks onder gelijktijdige
vermelding van de agenda. ”

