Voorgestelde wijzigingen statuten AVAthlos.
Algemeen: Toevoegingen aan oude artikelen zijn in het rood vermeld.
Overal waar staat K.N.A.U. in de statuten vervangen door Atletiekunie.
Artikel 4 lid 1: ‘……..en als basis voor andere sporten waaronder triathlon en wandelsport.’
Artikel 4, lid 2a: ‘..het lidmaatschap verwerven…’ wijzigen in ‘…door lid te zijn van de
Atletiekunie, de Nederlandse Triathlon Bond en de Koninklijke Wandel Bond Nederland, in
deze statuten nader aan te duiden als Atletiekunie, NTB en KWBN;’.
Artikel 4 lid 2b: ‘gelegenheid te geven atletiek, triathlon en wandelsport te beoefenen’
Artikel 4 lid 2c: ‘………aan de door de Atletiekunie, NTB en KWBN georganiseerde of
goedgekeurde competities, wedstrijden en/of wandeltochten.’
Artikel 5 geheel wijzigen (conform modelstatuten atletiekunie artikel 4):
Leden en lidmaatschap
Artikel 5
1. a. Leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn.
b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de
Atletiekunie kunnen lid zijn van de vereniging.
2. a. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn
toegelaten.
b. Het bestuur is verplicht onmiddellijk het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te
vragen voor een ieder, die in de vereniging actief de sport beoefent, enige functie
bekleedt of anderszins lid is van de vereniging.
c. Het lidmaatschap van de vereniging wordt door het bestuur onmiddellijk beëindigd
indien het lid niet tot het lidmaatschap van de Atletiekunie wordt toegelaten of
wanneer de Atletiekunie het lidmaatschap heeft beëindigd.
d. Leden van de Atletiekunie zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van wettelijke
aansprakelijkheid en voor ongevallen, beide in het kader van de sportbeoefening.
e. Het bestuur van de Atletiekunie is bevoegd te controleren of aan het onder 2.b
genoemde voldaan is.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de
eerstvolgende Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten, dit met
inachtneming van het in lid 1 en lid 2 bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering een lid wegens zijn
bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ‘erelid’ benoemen.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata
alsmede (indien mogelijk) telefoonnummers en persoonlijke emailadressen van de
leden zijn opgenomen, een en ander op een door de Atletiekunie aan te geven wijze.’
Artikel 6 lid 1b wijzigen in: ‘de statuten en reglementen van de Atletiekunie, NTB en KWBN,
de besluiten van haar organen na te leven, alsmede de van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen van zowel de International Association of Athletics Federations (IAAF),

European Athletics (EA), het International Paralympic Committee (IPC) als van de
Atletiekunie na te leven;’
Artikel 6 lid 1c: ‘………en van de Atletiekunie, NTB en KWBN niet te schaden;’
Toevoegen artikel 6 lid 1e: ‘de statuten en reglementen van de stichting Instituut
Sportrechtspraak, waaronder het Tuchtreglement en het Dopingreglement met
bijbehorende dopinglijsten van de stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, alsmede
de met betrekking tot doping door de IAAF van toepassing verklaarde sport specifieke
bepalingen;’
Artikel 7 geheel wijzigen aangezien onze vereniging geen tuchtrechtspraak of commissie
dienaangaande kent, in ‘Sancties’.
Sancties
Artikel 7
1. a. Het handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten,
reglementen en/of besluiten van organen van de Vereniging, en/of waardoor de
belangen van de vereniging worden geschaad kan leiden tot sancties.
b. Tevens kan het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten,
reglementen, en/of besluiten van organen van de Atletiekunie, de NTB en de
KWBN, alsmede met de door deze organisaties van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen waardoor de belangen van deze organisaties, dan wel van deze
sporten in het algemeen worden geschaad, leiden tot sancties.
2. a. Daargelaten de bevoegdheid van de Atletiekunie, de NTB en/of de KWBN om
overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te sanctioneren, is het bestuur bevoegd om
overtredingen te sanctioneren.
b. Van een door het bestuur opgelegde sanctie kan de betrokkene in beroep gaan bij de
Algemene Vergadering, met inachtneming van het in lid 6 van dit artikel bepaalde.
3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen door de vereniging de
volgende straffen worden opgelegd:
- berisping;
- boete;
- schorsing;
- royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
b. Een lid kan geen sanctie worden opgelegd dan nadat hem de gelegenheid is geboden
zich ten overstaan van het sanctionerende orgaan te verdedigen tegen de tegen hem
ingebrachte beschuldiging. Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid
medegedeeld. In spoedeisende gevallen kan het bestuur de beslissing tevens
mondeling aan het lid mededelen.
c. Van het opleggen van een straf wordt via de interne media mededeling gedaan.
4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende
de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten
niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken naar aanleiding van handelen of nalaten
van handelen zoals bedoeld in lid 1 onder a.
b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig
mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van de

reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
6. a. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene
binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan
met inachtneming van het in lid 2.b van dit artikel bepaalde. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
b. Van de overige door het bestuur opgelegde straffen staat geen beroep open.
Artikel 8: Overal waar staat ‘kontributie’ dient geschreven te worden ‘contributie’.
Artikel 8, lid 2a: ‘in kwartaaltermijnen’ wijzigen in ‘in maandtermijnen’
Artikel 8, lid 2b: ‘in de loop van een kwartaal…….’ wijzigen in ‘in de loop van een maand
eindigt, blijft niettemin de contributie voor die hele maand verschuldigd’
Artikel 9 lid 2 wordt lid 2a
Toevoegen lid 2b: ‘Een beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging door opzegging of
royement, leidt tevens tot een beëindiging van het lidmaatschap van de Atletiekunie en/of
KWBN.
Artikel 9 lid 3a: ‘een kwartaal’ wijzigen in ‘een maand’
Artikel 9 lid 5: ‘het kwartaal’ wijzigen in ‘de maand’
Artikel 11 en artikel 13; waar staat geschreven ‘funktie(s)’ dient geschreven te worden
‘functie(s)’.
Artikel 11 lid 3a: ‘twee jaar naar’ wijzigen in ‘twee jaar na’
Artikel 11 lid 3b: ‘..vakature..’ wijzigen in ‘..vacature..’ (tweemaal).
Artikel 11 lid 3c: ‘Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse
algemene vergadering, gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar
bereiken.’ wijzigen in ‘Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.’
Artikel 15 lid 3b: ‘………gekozen voor de duur van één jaar. Zij zijn aansluitend slechts
éénmaal herkiesbaar.’
Artikel 15 lid 3c: ‘…..onderzoekt of het door het bestuur opgestelde financieel verslag
toereikend en in voldoende mate een correcte weergave van de werkelijkheid is. De
commissie voert haar taak uit conform artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.’
Artikel 15 lid 7: ‘tien jaar lang bewaren’ wijzigen in ‘zeven jaar bewaren’
Artikel 16 lid 5b nieuw: ‘De leden worden tijdig geïnformeerd en uitgenodigd voor de
jaarvergadering.’ Rest artikel 5b schrappen.
Artikel 17 lid 4a: ‘zonde’ wijzigen in ‘zonder’

Artikel 19 lid 2: ‘De notulen worden in het clubblad gepubliceerd…’ wijzigen in ‘Over de
notulen van de jaarvergadering worden de leden geïnformeerd’
Artikel 21 lid 2: ‘Bovendien wordt…..’ wijzigen in ‘Bovendien worden de leden tenminste
veertien dagen voor de vergadering over de voorgestelde wijzigingen geïnformeerd.’
Artikel 21 lid 3b: ‘…….schriftelijke goedkeuring van de Atletiekunie, NTB en KWBN’.
Het bestuur.

