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Aan : Leden NVRR 
Van : Bestuur 
Datum : 06-04-2017 
Betreft : Voorstel aanpassing Statuten  
 
 
Aanleiding 
In april vorig jaar is door de ledenvergadering nogmaals aangedrongen om het statutair mogelijk te 
maken dat naast leden, lees voorzitters van rekenkamer(commissie)s ook niet-leden benoembaar zijn 
als bestuurder van de NVRR. De achterliggende gedachte bij de vraag 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. 
 
Tevens willen wij de gelegenheid, nu we de statuten aanpassen, te baat nemen om de kwaliteitszetel 
van de AR uit het benoemingsschema te halen. Het College van de AR bepaalt wie zij voordraagt en 
hoe lang deze persoon zitting heeft. Laat onverlet dat de leden van de NVRR de voorgedragen persoon 
benoemen. 
 
Deze aanpassingen leiden tot een wijziging in de statuten alsmede tot een aantal wijzigingen in het 
Huishoudelijk Reglement. De wijziging in met name de statuten kon niet in de ALV van 17 november 
worden goedgekeurd. In artikel 18 lid 2 van de statuten van NVRR, staat namelijk vermeld: 
 
“Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten ten minste dertig dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 
de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.” 
 
 
 Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met de wijzigingen van de statuten zoals hieronder 

aangegeven. 
 
 
Voorgestelde Aanpassingen 
 
Statuten 
Het huidige artikel wordt op de volgende onderdelen aangepast:  

 ook niet-leden zitting kunnen hebben in het bestuur als bestuurslid (lid 2) 
 termijn kwaliteitszetel AR aanpassen (lid 7) 

 
In rood de voorgestelde aanpassingen in artikel 10 van de statuten. 
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Bestuur 
Artikel 10 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun 
midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. 

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 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. 

3. Tot het doen van een voordracht voor benoeming van bestuursleden zijn zowel bestuur 
alsmede tenminste tien leden gezamenlijk bevoegd.  
Ten minste vier weken voor de dag van de vergadering waarin één of meer - vacatures in het 
bestuur moeten worden vervuld, worden de vacatures door de secretaris ter kennis van de 
leden gebracht.  
Een voordracht door tien of meer leden gezamenlijk moet twee weken voor - de aanvang van 
de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

4. Een der bestuurszetels wordt qualitate qua ingevuld door een vertegenwoordiger van het 
college van de Algemene Rekenkamer. 

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot 
schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

6. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna 
tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 
algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen 
bijstaan. 

7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met uitzondering 
van de benoeming van de vertegenwoordiger van het college van de Algemene Rekenkamer als 
bestuurslid van de vereniging, welke voor onbepaalde tijd wordt benoemd. 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. 

8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het 
bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

9. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 
tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing. 

 
 


