VOORSTEL AANPASSING STATUTEN
• Wijzigingen tekstueel:
Algemeen:
* In de tekst is ledenraad steeds vervangen door Ledenraad, omdat deze als orgaan
zo in de begripsomschrijvingen genoemd staat.
Waar in reglementen nog “kiesmannen” staat, is de term aangepast naar
“afgevaardigden”. De laatste toevoeging kan hiermee vervallen.
Voorgaande uitgaven worden niet meer vermeld.
Voettekst
De paginanummering is eenvoudiger gemaakt, jaartal en paginanummer.
Art. 1:
wijzigen: Zetel in de gemeente Veenendaal, wijzigen in Arnhem.
Art. 7, lid 2:
wijzigen: “Onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 4 van deze Statuten” is een
foute verwijzing. Dit moet verwijzen naar artikel 16 lid 5 van deze Statuten.
Art. 8, lid 2b verwijderen: “en het dispensatiereglement”. Dit reglement is geen apart reglement,
maar verwerkt in art. 12 HHR lid 4.
Art. 16 lid 4: wijzigen: Lid 4 komt twee keer voor, deze tweede keer wijzigen naar lid 5.
Art. 17 lid 5: toevoegen: na voort te zetten “als omschreven in artikel 12 van deze Statuten”.
Art. 18, lid 2b: verwijderen: Lid b vervalt, deze was foutief overgenomen.
Art. 21, lid 2a: wijzigen: Dit kan een doorlopende zin worden, aangezien er alleen een lid a is.
Art. 24, lid 8: verwijderen: Kan vervallen, dit staat ook in art. 23 lid 3 van de statuten.
Art. 25, lid 7: verwijderen: Tweede en derde zin. Dit gold voor de toen bestaande Tucht- en
Geschillencolleges. Voor doping geldt dit niet.
Art. 28. lid 7a: wijzigen “artikel 32” in “artikel 28 lid 1”
Art. 28. lid 7a: Het zinsdeel “als genoemd in artikel 32 van deze Statuten” slaat op adviserende
leden en niet specifiek op het Beroepscollege. Dit zinsdeel plaatsen achter lid a.
Art. 37, Lid 1 verwijderen (Administratief verzuim wordt niet meer genoemd in het Tuchtreglement van ISR). Overige leden opnieuw nummeren.
Art. 37, lid1: verwijderen: In nieuwe lid 1 “, in aanvulling op …Sportrechtspraak, “
Art. 37:
wijzigen: De zin “Onverminderd het voorgaande….” wordt nu lid 4.
Het huidige lid 5 “Is de zaak…te behandelen” blijft gelijk.
•

Wijzigingen n.a.v. aangenomen reglementswijzigingen in Ledenraden vanaf 2012

Alle aangenomen statutenwijzigingen zijn verwerkt en gepasseerd.
Overige opmerkingen :
Art. 31 lid 2
Er wordt aangegeven dat de buitengewone vergadering binnen vier weken moet
worden uitgeschreven. Het is niet duidelijk of wordt bedoeld dat er binnen vier
weken een vergadering moet worden “gepland” (waarbij een datum in de toekomst
wordt bepaald, bijvoorbeeld over een half jaar of een jaar) of dat de vergadering zelf
binnen vier weken moet plaatsvinden. Het woord uitgeschreven kan beter worden
vervangen door het woord “bijeengeroepen”.
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