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VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WSV ALMERE HAVEN – 12 NOVEMBER 2018 

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om de statuten te wijzigen, door a) een nieuw artikel 15a 

toe te voegen, en b) een deel van artikel 4, lid 1, te schrappen.  

Reden voor het wijzigingsvoorstel 

1. De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat wij niet belastingplichtig zijn indien in onze statuten een 

bepaling wordt opgenomen die ons ertoe verplicht om een structureel exploitatieoverschot terug te 

betalen aan de leden.  

2. Momenteel staat in de statuten dat alleen Almeerders lid kunnen zijn van onze vereniging. Dit beperkt 

onze mogelijkheden. Let wel: zolang ons erfpachtcontract dit nog eist zullen wij dit ook nog steeds van 

onze leden blijven verlangen.  

Procedure statutenwijziging 

Een statutenwijziging is niet eenvoudig. Een statutenwijziging kan slechts plaatsvinden indien meer dan 75% van 

de leden verschijnt op de algemene ledenvergadering en het besluit daartoe aanneemt. Het is erg 

onwaarschijnlijk dat wij dit percentage op deze vergadering zullen halen. Daarin is ook voorzien in de statuten: 

indien minder dan 75% van de leden verschijnt, bepalen de statuten dat binnen 4 weken een tweede algemene 

ledenvergadering moet worden gehouden, waarbij het niet meer uitmaakt hoeveel leden aanwezig zijn, maar 

waarbij wel is bepaald dat 75% van de aanwezige leden het besluit tot wijziging van de statuten aanneemt. 

Zekerheidshalve hebben wij daarom al een tweede Algemene Ledenvergadering gepland op maandag 26 

november 2018.   

Wijzigingsvoorstel 1 – toevoegen artikel 15a nieuw luidende: 

Artikel 15a TERUGBETALING BIJDRAGEN BIJ STRUCTUREEL EXPLOITATIEOVERSCHOT 

Indien zich in enig jaar een structureel exploitatieoverschot voordoet, nadat de reserves en de 

voorzieningen een en ander gebaseerd op de regels van goed koopmansgebruik op volledig toereikend 

niveau zijn gebracht om de toekomstige uitgaven overeenkomstig de meerjarenonderhoudsbegroting te 

kunnen dekken, treedt een terugbetalingsverplichting van de vereniging jegens de leden in werking.  

De terugbetalingsverplichting dient vastgesteld te worden op de algemene ledenvergadering waarin het 

jaarverslag in stemming wordt gebracht.  

Het door de algemene ledenvergadering vastgestelde exploitatieoverschot dient binnen 2 weken na de 

ledenvergadering aan de dan bij de vereniging lid zijnde leden terugbetaald te worden naar rato van de 

bijdragen die de leden aan de vereniging hebben gedaan in het verenigingsjaar waarvan in de 

vergadering verslag wordt gedaan. 

Wijzigingsvoorstel 2 – schrappen van woorden “en inwoner van Almere zijn” in artikel 4, lid 1 

Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd in: 

Artikel 4. 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en 

inwoner van Almere zijn. 

 


