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Het Xe bestuur wil graag tijdens de heidag de situatie bespreken omtrent het moment van 
bestuurswissel. Uit ervaring is namelijk gebleken dat het moment tussen de beleids-ALV (Algemene 
Leden Vergadering) en de begrotings-ALV, onduidelijkheden oplevert aangaande bekendmaking van 
commissies, maar ook eventuele activiteiten die hiertussen plaatsvinden. Het Xe bestuur is ook van 
mening dat het voor het kandidaatsbestuur fijn is om wat ademruimte tussen de twee eerste grote 
ALV's te hebben aan het begin van het jaar.  
 
Om met deze tussenperiode de best mogelijke overgang mogelijk te maken voor beide besturen, is 
het wel van belang om bewust te zijn van de regels die hieraan verbonden zijn vanuit de statuten van 
SPiN. Die luiden als volgt: 
 
Artikel 15 Beleidsvergadering 
Lid 1. Indien mogelijk op dertig (30) september, maar uiterlijk vóór vijf (5) oktober, van elk jaar wordt 
er door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Het bestuur future tempore 
licht in deze vergadering haar beleid(splan) voor het daaropvolgende verenigingsjaar toe en legt dit 
ter goedkeuring aan de ALV voor. De goedkeuring van het beleid(splan) houdt mede in de installatie 
van het bestuur future tempore als bestuur hoc tempore. 
Lid 2. Na goedkeuring van het beleidsplan door de ALV is het nieuwe bestuur er aan gehouden dit 
beleid naar haar kunnen na te leven en uit te voeren. 
 
Artikel 16 Jaarvergadering 
Lid 1. Binnen één (1) maand na afloop van het verenigingsjaar wordt er een algemene 
ledenvergadering belegd. Deze vergadering wordt verder aangehaald als jaarvergadering. Het 
bestuur ex tempore brengt in deze jaarvergadering haar jaarverslag uit en legt, na overlegging van de 
benodigde stukken, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar 
gevoerde beleid. 
Lid 2. De penningmeester is gehouden een jaarrekening betreffende het verstreken boekjaar op te 
stellen en deze ten minste zeven (7) dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering op een 
daarvoor bestemde plaats ter inzage te leggen voor de leden. Het bestuur gezamenlijk is 
verantwoordelijk voor het opstellen en verstrekken van de stukken. 
Lid 3. De secretaris is gehouden een jaarverslag betreffende het verstreken verenigingsjaar op te 
stellen en deze ten minste zeven (7) dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering op een 
daarvoor bestemde plaats ter inzage te leggen voor de leden. Het bestuur gezamenlijk is 
verantwoordelijk voor het opstellen en verstrekken van de stukken. 
Lid 4. Op de jaarvergadering wordt besloten door de ALV of goedkeuring wordt gegeven voor het 
jaarverslag en de rekening en verantwoording. Een besluit zoals bedoeld in dit lid, strekt tot decharge 
van het bestuur. 
 
 Een nadeel van een langere tijd tussen de twee ALV's is dat er rond deze periode veel activiteiten 
plaatsvinden als inwerking van het kandidaatsbestuur en dat er nog activiteiten van het huidig 
bestuur lopen nadat de ALV is geweest. Een voordeel hiervan is dat het probleem met de commissie-
indeling is opgelost, wat inhoudt dat er tijdens de beleids-ALV nog een mogelijkheid is van input van 
de ALV wat betreft de commissies. Wanneer de beleids-ALV in oktober plaatsvindt, zijn de 
commissies al gevormd en kan de ALV hier geen invloed meer op uitoefenen.  
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Graag wil het bestuur de mening weten van aanwezigen om te kijken naar de best mogelijke optie 
tussen kandidaatsbestuur, huidig uitvoerend bestuur en huidig bestuur, en huidig bestuur en bestuur 
decharge. Door daar een duidelijke visie op te krijgen, wil het bestuur een concrete tijdsplanning 
creëren en de beste overgang tussen besturen te laten plaatsen. 
 


