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De huidige Statuten van onze vereniging dateren nog uit 1982 en zijn sterk verouderd. Al enige tijd 
geleden is  in de Algemene Leden Vergadering besloten te bezien of de statuten gemoderniseerd en 
aangepast aan de huidige wetgeving zouden kunnen worden. Hierbij sturen wij u het voorstel tot 
statutenwijziging.  

Gebleken  is,  dat  de  doelstelling  om  het  woon-  en  leefklimaat   van   het  Lyceumkwartier  te  
beschermen niet langer realistisch is; dat door de vernieuwde Krakelingweg de omschrijving van het 
gebied aanpassing behoeft, dat de voorgeschreven communicatie met de leden verouderd is, dat de 
oproeptermijnen voor een Algemene Leden Vergadering verruimd dienen te worden i.v.m. volle 
agenda’s van de leden, dat stemmen per volmacht niet geregeld is, etc. Bij het herzien van de 
Statuten is dan ook getracht op al deze punten verbetering aan te brengen.  

Artikel  1-19 van de herziene Statuten komen overeen met de artikelen 1-10 respectievelijk 12-20 
van de oude Statuten; Art 11 uit de oude Statuten is vervallen: de verplichtingen die de Vereniging 
kan aangaan worden bepaald door de Algemene Leden Vergadering (ALV).  

De tekst van de artikelen van de herziene Statuten zijn als volgt gewijzigd: 

Art. 1 Ongewijzigd. 

Art. 2 Betreft de doelstelling van Vereniging: “in stand houden en beschermen”  geeft een 
realistischer beeld van hetgeen de Vereniging tracht te bereiken dan het oude “ beïnvloeden en 
verbeteren”. Noord-oostelijk is geschrapt om niet in den Dolder of Austerlitz uit te komen. De 
begrenzing van het Lyceumkwartier is verder ongewijzigd.  

Art. 3 Heeft betrekking op de wijze waarop de vereniging haar doel tracht te bereiken. Getracht is 
een logische lijn aan te geven van studie tot en met maatregelen, en daarbij in ruime zin te 
formuleren. De aandachtspunten behoeven niet alleen met overheidsbeleid te maken te hebben 
(bijv. gedoe rondom Ziekenhuis of Jumbo). Onderlinge klachten, onzorgvuldig gedrag van bewoners 
blijven hier buiten. 

Art. 4 Heeft betrekking op de inschrijving openbare registers: 'Kamer van Koophandel en Fabrieken' 
heet tegenwoordig 'Kamer van Koophandel'. 

Art. 5 Heeft betrekking op het lidmaatschap en is aan de huidige wet aangepast. Het aantal leden per 
huisadres is gesteld op 2, bijvoorbeeld in  geval eigenaar en bewoner (huurder) niet dezefde persoon 
zijn.  

Art. 6 Betreft de rechten en verplichtingen van de leden: aangepast aan de huidige wetgeving, 
waarbij de rechten en verplichtingen van de leden zijn vastgelegd.  

Art. 7 Heeft betrekking op de samenstelling van het bestuur: minimaal drie en maximaal zeven 
(voorheen: vijf) bestuursleden; het aantal wordt vastgesteld door  ALV op voorstel van het bestuur. 
Door de steeds drukker wordende agenda’s kan het werk over meerdere personen verdeeld worden. 

Art 8 Ongewijzigd 
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Art. 9  Heeft betrekking op de organisatie van de ALV: oproepen van de leden kan digitaal , 
bijvoorbeeld via e-mail, of per brief, niet meer via een advertentie. De oproeptermijn is verruimd 
naar 5 weken. 

Art. 10 Heeft betrekking op de voortgang van de ALV en de besluitvorming: 'Belangstellenden' is 
vervangen door 'niet-leden' die met goedkeuring van de voorzitter de ALV mogen bijwonen. 
Stemmen per volmacht is toegevoegd; een lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. 

Art. 11 (Oude Art. 12) 'entreegeld'  vervalt, verder ongewijzigd. 

Art. 12 (Oude Art. 13): ongewijzigd.  

Art. 13 (Oude Art. 14) heeft betrekking op de vertegenwoordiging : in plaats van de voorzitter en de 
secretaris gezamenlijk, kunnen nu ook twee bestuursleden gezamenlijk de Vereniging 
vertegenwoordigen.  Door deze wijziging krijgt het bestuur meer flexibiliteit en kan daardoor 
slagvaardiger optreden. 

Art. 14 (Oude Art. 15) heeft betrekking op benoeming van commisies: de bepaling dat ‘een 
commissie door het bestuur ook kan worden opgeheven’ is opgenomen. 

Art. 15 (Oude Art. 16): ongewijzigd. 

Art. 16 (oude Art. 17) heeft betrekking op een statutenwijziging: de termijn voor bijeenroepen ALV is 
verruimd naar 5 weken. De tekst van het voorstel tot wijziging wordt via e-mail of per brief aan de 
leden gezonden. Stemmen per volmacht toegestaan: een lid mag maximaal één ander lid 
vertegenwoordigen . 

Art. 17 (oude Art. 18) betreft ontbinding van de Vereniging: de termijn voor bijeenroepen ALV is 
verruimd naar 5 weken. 

Art. 18 (oude Art. 19): ongewijzigd. 

Art. 19 (oude Art. 20): ongewijzigd 
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