INTRODUCTIE-NOTITIE
ALV VKB 2019 Statutenwijziging i.v.m. wijziging bestuursstructuur
Volgens sommigen was het een ‘historisch besluit’. Het hoofdbestuur van de
VKB kwam 8 december 2018 bijeen in Putten. Tijdens de vergadering
werden de statutaire en reglementaire stukken besproken die moeten
leiden tot een andere verenigingsstructuur. Ze werden integraal aanvaard.
Uiteraard dienen de statuten door de Algemene Ledenvergadering (D.V. 11
mei 2019 in het Kruispunt in Amersfoort-Vathorst) definitief te worden
vastgesteld. De andere documenten
worden vervolgens formeel
vastgesteld door een nieuw bestuur
en een in te stellen ledenraad.
Wat gaat er veranderen?
Wat gaat er veranderen, als het aan het
hoofdbestuur ligt? Het komt er op neer
dat er een kleiner bestuur komt (van de
omvang van het huidige dagelijks
bestuur), en dat de afdelingsvergaderingen in de regio een rol gaan krijgen in het
bespreken van het beleid van de VKB met de leden. Verbindingsschakel tussen de
negen afdelingen en het bestuur wordt een ledendraad, die samengesteld wordt uit
drie leden per afdeling.
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Versterking van de afdelingen
Het bureau in Dordrecht ondersteunt voortaan
niet alleen het bestuur en de individuele leden die bellen of mailen, maar meer en
meer de gehele vereniging. In het beleidsplan ‘Samen Pro-actief’ voor de periode
2018-2022 kunt u dat terug zien (zie op de website bij ‘Vereniging’ en vervolgens bij
‘Vereniging & ANBI’). Niet dat het bureau opeens allerlei klusjes van

afdelingsbesturen gaat overnemen, maar wel door actief een aanbod te ontwikkelen
waardoor in de regio’s een goed en gevarieerd programma kan ontstaan voor
regionale ondersteuning van de leden (= de lokale colleges van kerkrentmeesters).
Verbetering efficiëntie besluitvorming
Doordat er gewerkt gaat worden met een kleiner bestuur en een duidelijk mandaat
voor de directeur van het bureau (directiestatuut), gekoppeld aan een heldere
rolverdeling tussen de ledenraad en het bestuur, zal ook een andere doelstelling van
de nu voorliggende wijzigingen gerealiseerd kunnen worden: snellere en efficiëntere
besluitvorming.
Welke stukken ontvangt u nu reeds?
Zoals in de inleiding al gezegd: de Algemene Ledenvergadering (ALV) is in het
huidige VKB-bestel het hoogste orgaan. De ALV dient dus een statutenwijziging vast
te stellen, waarna deze bij een notaris kan passeren.
Dus: u ontvangt nu het concept van de
nieuwe statuten, zoals deze door het
hoofdbestuur zijn goedgekeurd.
Het zijn deze statute die de ALV dient
vast te stellen.
Tegelijk ontvangt u nu ook het concept
van vier andere documenten, te weten:
-

het huishoudelijk reglement;
het model voor een
afdelingsreglement;
het directiestatuut;
het redactiestatuut.

Naast wijzigingen die samenhangen met
de nieuwe opzet van de verenigingsstructuur, is er nog een opmerkelijke
wijziging: de verschuiving van het
financiële boekjaar, op advies van onze
accountant. Reden: door de inkoop en
verkoop van Kerkbalansmaterialen aan
het eind van het kalenderjaar, meestal
overlopen in januari is er nooit goed een
vergelijkbaar jaarresultaat vast te stellen
(het éne jaar loopt het anders over tot in
januari dan het andere jaar). Het nieuwe
boekjaar zal gaan lopen van 1 april t/m
31 maart.

Dit zijn stukken die vastgesteld dienen te worden door het nieuwe bestuur en de
nieuwe ledenraad. Maar ze zijn uiteraard wel nu al voorbereid en doorgesproken,
omdat het geheel een samenhangend pakket vormt. In samenhang geven ze op het
niveau van de formele documenten een beeld van wat de wijzigingen behelsen. Deze
vier laatste documenten worden dus niet door de ALV vastgesteld, maar zijn ter info
toegevoegd en kunnen eventueel nauurlijk wel becommentarieerd worden.
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