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Toelichting nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement voor de HKD     maart 2023 

 

Waarom Nieuwe statuten? 

De huidige statuten dateren van 1999 en zijn deels verouderd. Zo wordt daarin onderscheid 

gemaakt tussen leden van de HKD en abonnees van Rondom Dalfsen. Het doel van de HKD is 

niet nauwkeurig meer geformuleerd en het woord sponsor komt er niet in voor. Daarnaast 

zijn er ontwikkelingen binnen de HKD, zoals het uitsluitend via incasso verkrijgen van 

contributies bij nieuwe leden en het langs elektronische weg, dus niet alleen via papier, 

communiceren met elkaar, die tot aanpassing nopen. Ook kan er zo nodig elektronisch 

vergaderd worden. Tenslotte is er op een aantal punten nieuwe wetgeving waar aan voldaan 

moet worden. Zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Die stelt nieuwe regels waar 

stichtingen, BV’s en verenigingen aan moeten voldoen. Deze regels gaan onder meer over 

goed financieel beleid, over besluitvorming binnen het bestuur, over verantwoordelijkheid 

van het bestuur en over belangenverstrengeling. 

De nieuwe statuten zijn tot stand gekomen na advies en aanpassing door notaris Wellen van 

Vechtstede. De ledenvergadering stelt de statuten vast, een twee derde meerderheid is 

vereist, en dan kan de akte gepasseerd worden bij de notaris. 

 

Een huishoudelijk reglement 

Het bestuur heeft een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld. Er circuleerden twee oude 

versies, maar niet vastgesteld is kunnen worden of de ledenvergadering een versie heeft 

goedgekeurd. De voorliggende versies zijn in lijn met de nieuwe statuten opgesteld. Er wordt 

in vastgelegd hoe het bestuur vergaderd en hoe besluiten moeten worden genomen en welke 

gegevens vastgelegd moeten worden. Daarnaast worden de taken van de voorzitter , de 

secretaris en de penningmeester omschreven en hoe de uitgaven door leden zijn geregeld. 

De gang van zaken tijdens een ledenvergadering is geregeld en er zijn afspraken tussen het 

bestuur en de werkgroepen/leden die zich met externe uitingen bezighouden, zoals de 

redactie van Rondom Dalfsen, van de website DNA van Dalfsen, de beeldbank en de site van 

de HKD. Tenslotte zijn er regels omtrent contributie en wat de gevolgen zijn als mensen die 

niet betalen. 

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 

 

Namens het bestuur van de HKD, Jan Sibelt 


