Toelichting op het voorstel tot statutenwijziging
Aanleiding.
In het najaar 2019 ontstond binnen het bestuur discussie over de vraag hoe gehandeld moest
worden bij opzegging van het lidmaatschap. In de statuten stonden twee bepalingen die elkaar
leken tegen te spreken. In het ene geval: opzegging kan alleen tegen het einde van het
boekjaar, en in het andere geval de plicht tot contributiebetaling eindigt op de 1e van de
maand tegen welke was opgezegd. Hoe dit op te lossen? Besloten werd de statuten in zijn
geheel kritisch blik te bezien en voorstellen tot wijziging aan de leden voor te leggen.
Het resultaat van is een wijzigingsvoorstel dat hierna (op hoofdpunten) wordt toegelicht:
1. wijzigingsvoorstellen zijn in rood weergegeven en
2. waar alleen de mannelijke vorm stond is de vrouwelijke toegevoegd (zijn/haar e.d.).
Artikel 1, lid 1: als we HOT als naam gebruiken, doen we dat altijd zonder puntjes ertussen.
Artikel 4, lid 2: verduidelijking van het boekjaar.
Artikel 5, lid 1: al eerder is discussie gevoerd over de vraag wie lid van HOT kan worden. Op
de algemene vergadering is besproken dat bv. COPD-patiënten prima toegelaten kunnen
worden. Het bestuur is van mening dat we dit ook helder moeten vastleggen. Met de nieuwe
formulering leggen we vast wie we als onze leden zien, met behoud van de oorspronkelijke
basis: hartpatiënten, én deskundige begeleiding ter onderscheiding van andere organisaties.
Artikel 6, leden 1 en 3: de oude tekst was gebaseerd op de manier waarop in 1985 een
hartpatiënt werd benaderd, dat staat ver af van de huidige inzichten; dus: toestemming van
een arts om te mogen sporten wordt geschrapt en (lid 3) geen medisch adviseur meer (hebben
we de laatste 17 jaar ook niet gehad).
Artikel 6, lid 4: het bestuur kan zich niet voorstellen wat een buitengewoon lid zou kunnen
zijn, en heeft daar ook geen behoefte aan; wij kunnen volstaan met (ere-)leden en donateurs.
Artikel 9, lid 2: hier is de plicht tot contributiebetaling geformuleerd op basis van een maand
in plaats van een jaar; de vereniging moet maandelijks huur, lonen e.d. betalen en dus moet
de contributie ook maandelijks binnenkomen.
Verder moeten we leden niet in categorieën indelen, maar bij elke aanmelding in overleg met
de leiding bezien in welke groep plek is en wie in welke groep kan worden ingepast. Daarnaast
is de huidige praktijk onder woorden gebracht: contributie verschilt naar gelang met of zonder
verpleegkundige begeleiding wordt gesport. Ook hier het begrip “medisch” laten vallen.
Artikel 9, lid 3: deze tekst geeft duidelijkheid over de termijn van opzeggen en
contributiebetaling: datum van opzeggen, vier weken verder tellen en tenslotte de 1 e van de
daarop volgende maand. Dus bv.: op 16 september zeg ik op, plus vier weken is 14 oktober,
dus op 1 november einde lidmaatschap én einde contributiebetaling.
Artikel 10, lid 3: zie hiervoor onder artikel 9 lid 3.
Artikel 11, lid 2: het is moeilijk voorstelbaar een minimumbijdrage voor een donateur vast te
stellen; we zijn blij met elke ondersteuning, ook een gering bedrag; wel willen we vastleggen
dát er een jaarlijkse bijdrage zal komen, we nemen dit namelijk mee in onze begroting.
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Artikel 12, lid 4: ieder individueel lid moet het recht hebben een kandidaat voor te dragen.
Artikel 12, lid 9: hier is de bepaling dat bestuursleden die 70 worden, af moeten treden
geschrapt: leeftijdsdiscriminatie. In plaats daarvan is als gevolg van nieuwe wetgeving de
bepaling opgenomen dat ook slechts één overblijvend bestuurslid het wettelijke bestuur is.
Artikel 12, lid 11: helder gemaakt wanneer een bestuurslid aftredend (maar herkiesbaar) is.
Artikel 12, lid 13: een bestuurslid kan ook in de problemen komen door níet te handelen.
Artikel 13, lid 3: (zie ook artikel 5) de vereniging heeft geen medische taken.
Artikel 13, lid 4: het bestuur stelt voor een commissie ook de te verrichten taken vast.
Artikel 14, lid 7: duidelijker vastleggen wanneer de notulen definitief zijn.
Artikel 14, lid 8: een nieuwe bepaling als gevolg van nieuwe wetgeving: bestuursleden mogen
niet meepraten en beslissen over zaken waar ze persoonlijk belang bij hebben.
Artikel 16, lid 6: de oude formulering kan leiden tot het misverstand dat de kascommissie iets
anders is dan degenen die de boeken onderzoeken.
Artikel 17, lid 2: de algemene vergadering keurt de notulen ook goed, bespreekt ze niet alleen.
Artikel 17, lid 7: advertentie geschrapt en de elektronische weg toegevoegd.
Artikel 18, lid 3: alleen personen boven de 18 jaar konden stemgerechtigd zijn; in de praktijk
zal het wellicht nooit voorkomen, maar dit onderscheid past niet (echter géén bestuurslid in
verband met wettelijke aansprakelijkheid).
Artikel 18, lid 6: toegevoegd een telcommissie om de onafhankelijkheid te benadrukken.
Artikel 18, lid 13: in plaats van de meerderheid van de vergadering is de mogelijkheid geopend
dat elk lid een herstemming kan vragen; dit om onvrede/onduidelijkheid te voorkomen.
Artikel 19, lid 2: (zie ook 13 lid 4): hier wordt helder gemaakt dat de ledenvergadering als
hoogste orgaan óók commissies of personen kan aanstellen.
Artikel 20, lid 2: verhelderd dat de notulen van elke algemene vergadering door het bestuur
worden vastgesteld, maar door de ledenvergadering besproken en goedgekeurd.
Artikel 21: voor een slagvaardige vereniging verdient het de voorkeur het bestuur het recht te
geven reglementen vast te stellen, waarbij de ledenvergadering ook altijd dit recht houdt.
Artikel 22, lid 2: hier leggen we opnieuw vast dat elektronische communicatie beter bij deze
tijd past dan een advertentie in een dagblad.
Artikel 22, lid 4: in de oude tekst was ieder bestuurslid alléén bevoegd een akte bij de notaris
te ondertekenen; het lijkt ons juister dat altijd sámen te doen: voorzitter en secretaris of
voorzitter en penningmeester.
Artikel 23, lid 4: een batig saldo in het geval de vereniging stopt, zou in onze ogen ten goede
moeten komen aan organisaties met (ongeveer) hetzelfde doel, vandaar dat is aangehaakt bij
de bredere omschrijving die we in artikel 5 gekozen hebben, en niet alleen het beperktere:
sportbeoefening door gehandicapten.
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