Bijlage 3.1
Voorstel statutenwijziging, 20200521
De akte van het voorstel tot statutenwijziging ligt vanaf 27 mei, 30 dagen voor de Algemene
Ledenvergadering van 26 juni, ter inzage ten kantore van Interactie, Horapark 9, 6717 LZ Ede.
Het bestuur stelt de leden voor akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de statuten van de
NVRR.
a.
b.
c.
d.

het vestigingsadres is van de vereniging is gewijzigd van Nijkerk naar Ede
de term 'officiële plaatsvervanger' aanvullen met 'gevolmachtigde' (art. 5, lid 6)
niet-leden benoembaar als bestuurder van de NVRR (art 10, lid 2)
adviserende functie vertegenwoordiger college Algemene Rekenkamer (art 10, lid 4 vervalt
en wordt vervangen door art 10, lid 9)
e. benoemingstermijn bestuursleden verduidelijken (art 10, lid 7, wordt art 10, lid 6) )
f. langere termijn statutenwijzigingen (art 18, lid 4)
Hieronder worden eerst per wijziging de originele tekst en de reden voor het wijzigingsvoorstel
behandeld. Daarna volgen de woordelijke wijzigingsvoorstellen weergegeven.
a.

Vanwege de wijziging van secretariaat wordt het vestigingsadres 3861 RH Nijkerk,
Ambachtsstraat 15 gewijzigd in Horapark 9, 6717 LZ Ede.

b.

De term 'officiële plaatsvervanger'
Formulering is:
Een lid kan zich ter vergadering en bij besluitvorming laten vertegenwoordigen door een officiële
plaatsvervanger; het toegelaten lid van de Algemene Rekenkamer door een ander lid van de
Algemene Rekenkamer.
Niet iedere lid van de NVRR heeft een 'officiële plaatsvervanger' waardoor het onduidelijk kan
zijn door wie het lid zich mag laten vertegenwoordigen bij de vergaderingen van de NVRR. Door
de toevoeging 'gevolmachtigde' wordt verduidelijkt wie het lid mag vertegenwoordigen.

c.

Ook ‘niet-leden’ benoembaar als bestuurslid (art 10, lid 2)
Formulering is:
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de
vereniging, met inachtneming van het hierna in dit lid lid 3 en lid 4 bepaalde. De voorzitter van
de vereniging wordt rechtstreeks door de algemene ledenvergadering benoemd en kan ook
buiten de leden van de vereniging worden gekozen.
De algemene ledenvergadering stelt tevens het aantal bestuursleden vast.
Het voorstel betreft het statutair mogelijk maken dat naast leden, lees voorzitters van
rekenkamer(commissie)s, ook maximaal 3 niet-leden benoembaar zijn als bestuurder van de
NVRR. De achterliggende gedachte is dat ondersteuners of leden van rekenkamer(commissie)s
wellicht meer tijd hebben om een rol te kunnen spelen en de vereniging 'verder' te brengen in
haar ambities.

d.

Adviserend functie vertegenwoordiger van het college van de Algemene Rekenkamer (art 10, lid
4)
Formulering is:

Een der bestuurszetels wordt qualitate qua ingevuld door een vertegenwoordiger van het college
van de Algemene Rekenkamer.
Het college van de Algemene Rekenkamer kan niet gehouden worden aan de besluiten van het
bestuur van de NVRR. Derhalve krijgt de vertegenwoordiging vanuit het college van de
Algemene Rekenkamer een adviserend functie.
e.

Benoemingstermijn bestuursleden helderder vastgelegd (art 10, lid 7)
Formulering is:
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt
te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar.
De aanduiding van een 'jaar' als "de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen" kan tot verwarring leiden. Er is op advies van de notaris gekozen voor een
helderder omschrijving van de termijn. En er wordt een heldere definitie voorgesteld van het
maximaal aantal aaneensluitende termijnen van een bestuurslid.

f.

Te hanteren termijnen voor statutenwijziging (art 18, lid 4)
Formulering is:
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste
acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een
meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
De ervaring leert dat, bijvoorbeeld in een vakantieperiode, de in de statuten genoemde termijn
van dertig dagen niet altijd haalbaar is. Daarom is het voorstel om voor de tweede te houden
ledenvergadering, voortvloeiend uit artikel 18, Lid 4, een maximale termijn van negentig dagen
te hanteren.

Bovenstaande leidt tot de volgende wijzigingsvoorstellen op de statuten van de NVRR, in rood
aangebracht, behalve de adreswijziging, die spreekt voor zich.
Artikel 5
6. Een lid kan zich ter vergadering en bij besluitvorming laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde officiële plaatsvervanger; het toegelaten lid van de Algemene Rekenkamer door
een ander lid van de Algemene Rekenkamer.
Artikel 10
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd al dan niet uit de
leden van de vereniging, met inachtneming van het hierna in dit lid en lid 3 en lid 4 bepaalde.
De meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden dient te bestaan uit leden van de
vereniging. Met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde kunnen nooit meer dan
drie niet-leden (lees: niet-voorzitter-leden/secretariële ondersteuning/onderzoekers die
structureel verbonden zijn aan een rekenkamer) als bestuurder tegelijk zitting hebben in het
bestuur.
De voorzitter van de vereniging wordt rechtstreeks door de algemene ledenvergadering
benoemd en kan ook buiten de leden van de vereniging worden gekozen. De algemene
ledenvergadering stelt tevens het aantal bestuursleden vast.
6.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.

De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het
rooster aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar.
Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een periode
van vier jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder worden benoemd.
9.

Een lid van het college van de Algemene Rekenkamer wordt tijdig uitgenodigd
bestuursvergaderingen bij te wonen en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het
bestuur.

Artikel 18
4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten - op een volgende, tenminste
acht dagen doch uiterlijk negentig dagen na de -- eerste, te houden vergadering, met een
meerderheid van twee/derde van het - aantal uitgebrachte stemmen.

