
 

 

> Voorlegger 
 

Datum 

12 november 2020 

 
Aan 

Ledenvergadering 

 
Van 

Dagelijks Bestuur 

 
Status 

Besluitvormen 

 
Onderwerp 

Ingekomen voorstellen statutenwijziging en preadvies 

 

 

Beste Leden, 

 

Hierbij en bijgaand leg ik namens het Hoofdbestuur ter kennisname aan jullie voor de 

binnengekomen voorstellen tot statutenwijziging met daarbij gevoegd het preadvies van het 

Hoofdbestuur.  

 

Voor het voorgaande ledencongres ontving het Hoofdbestuur amendementen op de 
voorstellen tot wijziging van de statuten. Tijdens het voorgaande ledencongres is besproken 
dat die amendementen als wijzigingsvoorstel aan de Ledenvergadering zullen worden 
voorgelegd. De wijzigingsvoorstellen zijn allen besproken met de notaris en door het 
Hoofdbestuur voorzien van het volgende preadvies. De wijzigingsvoorstellen worden tijdens 
het ledencongres ter stemming voorgelegd aan de Ledenvergadering. 
 
Wijzigingsvoorstel 1. 
Artikel 8 wijzigen in:  

Einde lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap. 

Het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap eindigt door: 

(a) schriftelijke opzegging door het lid of aspirant-lid; 

(b) schriftelijke opzegging door de bond; 

(c) ontzetting uit het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap; 

(d) overlijden. 

 

Toelichting: 

aspirant-lidmaatschap toevoegen omdat ook op deze categorie de bepalingen van toepassing zijn. 

Ook hier de ( ) toepassen zodat in deze statuten overal dezelfde werkwijze is. 
 
Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van artikel 
8 te stemmen.  
 



 

 

Toelichting:  
Het is niet nodig in artikel 8 het aspirant-lid expliciet te benoemen. In artikel 6 is ten aanzien 
van leden en aspirant-leden immers al opgenomen: “voor het overige zijn alle bepalingen in 
de statuten, reglementen en besluiten van de bond die voor leden gelden van 
overeenkomstige toepassing op aspirant-leden, tenzij uit (de aard van) de betreffende 
bepaling anders voortvloeit.” Het al dan niet toepassen van haakjes bij de subleden 
verandert niets aan de inhoud van de statuten. De voorgestelde wijziging van artikel 8 is 
derhalve niet nodig en brengt onnodige kosten met zich.  
 
Wijzigingsvoorstel 2. 
Artikel 18, lid 5 wijzigingen in: 

Het Hoofdbestuur benoemt vanuit haar onbezoldigde leden een vicevoorzitter. 

 

Toelichting: 

Ik ben een onbezoldigd lid van de bond, maar het lijkt mij sterk dat ik tot vicevoorzitter kan worden gekozen. 

Misschien wat ver gezocht, maar toch! 

  
Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van artikel 
18 te stemmen.  
 
Toelichting:  
Zoals in artikel 18 lid 1 is opgenomen bestaat het Hoofdbestuur uit negen leden, te weten 
twee bezoldigde leden en zeven onbezoldigde leden. Alleen in dit artikel 18 over het 
Hoofdbestuur is een verdeling naar onbezoldigde/bezoldigde leden gemaakt. Dat wil zeggen 
dat het Hoofdbestuur uit bezoldigde en onbezoldigde leden bestaat maar de 
Ledenvergadering niet. De Ledenvergadering bestaat uit leden en aspirant-leden. In lid 5 van 
artikel 18 is bepaald dat het Hoofdbestuur uit de onbezoldigde leden een vice-voorzitter 
kiest. Gelet op de gekozen terminologie alsmede de plaats van lid 5 (in artikel 18) in de 
statuten is duidelijk dat het hier onbezoldigde leden van het Hoofdbestuur betreft zodat 
aanpassing van artikel 18 lid 5 niet nodig is en onnodige kosten met zich brengt.  
 
Wijzigingsvoorstel 3. 
De punt aan het eind van artikel 20, lid 1, sub-lid (d) wijzigen in een dubbele punt (:). 

 

Toelichting: 

Er volgt een opsomming. 

 
Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van de 
subleden van artikel 20 lid 1 te stemmen.  
 
Toelichting:  
Dit wijzigingsvoorstel ziet op een kennelijke verschrijving in de subleden van artikel 20 lid 1 
van de statuten die in augustus ter goedkeuring aan de Ledenvergadering zijn voorgelegd. 
Die verschrijving is door het Hoofdbestuur bij het passeren van de statuten rechtgezet. De 
sub-leden van artikel 20 lid 1 luiden thans sub a tot en met sub j. Na sub d volgt geen 
opsomming zodat een dubbele punt daar niet correct is. Een wijziging van artikel 20 lid 1 sub 
d zal maken dat de statuten niet langer correct zijn. 
 
Wijzigingsvoorstel 4. 
Het woord een in de 1e volzin van artikel 20, lid 1, sub e voorzien van accenten. (één) 

 



 

 

Toelichting: 

Meerdere gespreksrondes zijn toegestaan, maar er moet er ten minste één worden gevoerd. 

 

Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van artikel 
20 lid 1 sub e te stemmen.  
 
Toelichting:  
‘in ieder geval uit een gesprekronde’ in artikel 20 lid 1 sub b moet niet worden gelezen als 
één gesprekronde maar als een gesprekronde. Net zoals een assessment. Eén 
gespreksronde lijkt te suggereren dat de procedure uit niets anders dan gespreksrondes kan 
bestaan. Dat is niet het geval en die suggestie moet niet worden gewekt. Aanpassing is 
daarom zeer ongewenst.  
 
Wijzigingsvoorstel 5.  
De subleden artikel 20 lid 1 sub d voorzien van een accent (').  

 

Toelichting: 

Hierdoor worden de sub-sub-leden onderscheidend gemaakt van sub-lid (d).  

 
Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van de 
subleden van artikel 20 lid 1 te stemmen.  
 
Toelichting:  
Dit wijzigingsvoorstel ziet op een kennelijke verschrijving in de subleden van artikel 20 lid 1 
van de statuten die in augustus ter goedkeuring aan de Ledenvergadering zijn voorgelegd. 
Die verschrijving is door het Hoofdbestuur bij het passeren van de statuten rechtgezet. De 
sub-leden van artikel 20 lid 1 luiden thans sub a tot en met sub j en artikel 20 lid 1 kent geen 
sub-sub-leden. Een wijziging van de thans geldende statuten op dit punt is zeer ongewenst. 
 
Wijzigingsvoorstel 6. 
De eerste volzin van artikel 25, lid 1, sub-lid (e) veranderen in: 

Als de stemming personen geldt, is diegene gekozen op wie de volstrekte meerderheid van de geldige stemmen 

is uitgebracht.  

 

Toelichting: 

2 x uitgebracht in één volzin vind ik niet goed leesbaar. 

 
Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van de 
subleden van artikel 25 lid 1 sub e te stemmen.  
 
Toelichting:  
Ieder lid van onze vereniging heeft in beginsel een geldige stem. Die stem moet op de 
voorgeschreven wijze (geldig) worden uitgebracht. Een geldige stem kan ook niet-geldig 
worden uitgebracht, bijvoorbeeld op een niet-voorgeschreven wijze. Door de voorgestelde 
wijziging zouden ook niet-geldig uitgebrachte stemmen voor de vereiste meerderheid kunnen 
gaan meetellen. Het gevolg daarvan is dat het aantal vereiste stemmen verandert omdat alle 
geldige stemmen moeten worden meegenomen, ook als ze niet-geldig zijn uitgebracht. De 
voorgestelde wijziging heeft derhalve verstrekkende nadelige gevolgen voor het functioneren 
van onze vereniging. Het dringende advies van het Hoofdbestuur aan de Ledenvergadering 
is dan ook tegen de voorgestelde wijziging te stemmen.  



 

 

 
Wijzigingsvoorstel 7. 
Het wijzigingen van artikel 25, lid 1, sub-lid (f) zodat de romeinse cijfers aldaar met hoofdletters worden 

geschreven (I), (II), (III), (IV), (V), (VI) en (VII).  

 

Toelichting: 

Toch duidelijk? 

 
Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van de 
subleden van artikel 25 lid 1 sub f te stemmen.  
 
Toelichting:  
Romeinse cijfers worden met hoofdletters of kleine letters geschreven. Kleine letters worden 
gebruikt om een volgorde aan te geven. Dat is hier het geval. De voorgestelde wijziging is 
niet nodig en brengt onnodige kosten met zich. 
 
Wijzigingsvoorstel 8. 
Het wijzigen van artikel 25 lid 1 sub f onder vii waar het betreft de verwijzing naar artikel 25 lid 1 sub g onder v. 

Dit wijzigen in: artikel 25, lid 1, sub f onder (V) van deze statuten. 

 

Toelichting: 

Artikel 25, lid 1, sub-lid (g) vermeldt geen sub-sub-lid (V). 

 
Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van artikel 
25 lid 1 sub f onder vii te stemmen.  
 
Toelichting:   
Dit wijzigingsvoorstel ziet op een kennelijke verschrijving in artikel 25 lid 1 sub f onder vii van 
de statuten die in augustus ter goedkeuring aan de Ledenvergadering zijn voorgelegd. Die 
verschrijving is door het Hoofdbestuur bij het passeren van de statuten rechtgezet. Een 
wijziging van artikel 25 lid 1 sub f onder vii is derhalve niet langer nodig.  
 
Wijzigingsvoorstel 9. 
Het laten vervallen van artikel 32 lid 1. 

 

Toelichting: 

Deze situatie is toch allang achterhaald. 

 
Preadvies:  
Het Hoofdbestuur adviseert de Ledenvergadering tegen de voorgestelde wijziging van artikel 
32 lid 1 te stemmen.  
 
Toelichting: 
Het is correct dat artikel 32 lid 1 niet meer nodig is zodat dit artikel in principe uit de statuten 
kan worden geschrapt. Artikel 32 lid 1 kan echter geen kwaad. Een wijziging van de statuten 
alleen om artikel 32 lid 1 te verwijderen brengt onnodige kosten met zich. Het Hoofdbestuur 
stelt voor dit wijzigingsvoorstel in het achterhoofd te houden zodat dit bij een volgende 
inhoudelijke statutenwijziging wederom aan de ledenvergadering kan worden voorgelegd. 
Het Hoofdbestuur vraagt de ledervergadering om nu tegen de voorgestelde wijziging te 
stemmen.   
  



 

 

BIJLAGE: ONGEWIJZIGDE VOORSTELLEN TOT STATUTENWIJZIGING ZOALS 
BINNENGEKOMEN: 
 

Blad 1. 

 

Mijn amendementen op de voorstellen tot wijziging van de statuten van de bond 

tijdens het congres van de FNV Horecabond op 17 augustus 2020. 

 

========================================================================= 

 

Op de bladen 1 en 15 komen meerder malen @’s voor. Verwijderen? 

 

N.a.v. artikel 8  

Dit artikel wijzigen in: 

Einde lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap. 

Het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap eindigt door: 

(a) schriftelijke opzegging door het lid of aspirant-lid; 

(b) schriftelijke opzegging door de bond; 

(c) ontzetting uit het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap; 

(d) overlijden. 

 

Toelichting: 

aspirant-lidmaatschap toevoegen omdat ook op deze categorie de bepalingen van toepassing zijn. 

Ook hier de ( ) toepassen zodat in deze statuten overal dezelfde werkwijze is. 

 

N.a.v. artikel 18, lid 5 

Dit lid wijzigingen in: 

Het Hoofdbestuur benoemt vanuit haar onbezoldigde leden een vicevoorzitter. 

 

Toelichting: 

Ik ben een onbezoldigd lid van de bond, maar het lijkt mij sterk dat ik tot vicevoorzitter kan worden gekozen. 

Misschien wat ver gezocht, maar toch! 

 

N.a.v. artikel 20, lid 1, sub-lid (d)  

De punt aan het eind van de volzin wijzigen in een dubbele punt (:). 

 

Toelichting: 

Er volgt een opsomming. 

 

N.a.v. artikel 20, lid 1, sub-lid (d) onder (a') 

Het woord een in de 1e volzin voorzien van accenten. (één) 

 

Toelichting: 

Meerdere gespreksrondes zijn toegestaan, maar er moet er ten minste één worden gevoerd. 

 

N.a.v. artikel 20, lid 1, sub-lid (d) 

De sub-leden van sub-lid (d) voorzien van een accent (').  

(Zie: Invoegen > symbolen > normale tekst > 1e regel) 

(a') et cetera. 

 

Toelichting: 

Hierdoor worden de sub-sub-leden onderscheidend gemaakt van sub-lid (d).  

 

 

 

                                                                                                                                           Vervolg blad 2. 

 



 

 

 

Blad 2. 

 

 

N.a.v. artikel 25, lid 1, sub-lid (e)  

De eerste volzin veranderen in: 

Als de stemming personen geldt, is diegene gekozen op wie de volstrekte meerderheid van de geldige stemmen 

is uitgebracht.  

 

Toelichting: 

2 x uitgebracht in één volzin vind ik niet goed leesbaar. 

 

N.a.v. artikel 25, lid 1, sub-lid (f) 

Romeinse cijfers worden met hoofdletters geschreven 

 (I), (II), (III), (IV), (V), (VI) en (VII).  

 

Toelichting: 

Toch duidelijk? 

 

N.a.v. artikel 25, lid 1, sub-lid (f), onder (VII) 

De 2e en 3e volzin verwijzen naar artikel 25 lid 1 sub g onder v. 

Dit wijzigen in: artikel 25, lid 1, sub f onder (V) van deze statuten. 

 

Toelichting: 

Artikel 25, lid 1, sub-lid (g) vermeldt geen sub-sub-lid (V). 

 

N.a.v. artikel 32 

Volgens mij kan lid 1 van dit artikel vervallen. 

 

Toelichting: 

Deze situatie is toch allang achterhaald. 

 

Als dit wordt aangenomen volgt hieruit dat er geen nummering in dit artikel van toepassing is. 

 
 
 

 


