Wijziging van statuten, huishoudelijk reglement en redactiestatuut.
Het afgelopen jaar heeft het algemeen bestuur van de Vecon zich o.a. gebogen over een aantal
verenigingsstukken. Reden hiervoor was o.a. dat de versies die op de website stonden ooit zijn
gedigitaliseerd met een programma dat nogal veel fouten maakte. Het wemelde van de slordigheden
en was daarom bepaald niet een representatief stukje website. Daarnaast zijn er, o.a. door de
digitale mogelijkheden waar ook wij volop gebruik van maken, de nodige veranderingen in de manier
van uitnodigen voor vergaderingen, versturen van verslagen en communicatie in het algemeen.
Tijdens de jaarvergadering op 22 maart zullen de stukken aan de orde komen. Omdat voor een
statutenwijziging een minimum aantal aanwezige leden nodig is, zullen we dat onderdeel van de
jaarvergadering al in de ochtend, aansluitend aan de plenaire lezing, met de leden bespreken. Het
huishoudelijk reglement en het redactiestatuut komen tijdens de reguliere jaarvergadering, aan het
einde van de middag, aan de orde.
De volledige tekst van statuten, huishoudelijk reglement en redactiestatuut zijn te vinden op de
website. Kijk bij ‘Over Vecon’, kies voor ‘wie zijn we’ en je vindt zowel de oude als de nieuwe versies
van deze documenten. Om het voor de leden makkelijk te maken is er een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen gemaakt, met in sommige gevallen een korte argumentatie.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen
Op diverse plaatsen is toegevoegd dat er niet alleen een tijdschrift is maar ook gebruik wordt
gemaakt van digitale mogelijkheden. Ook is per brief vervangen door per e-mail. Kortom: een
aanpassing aan de mogelijkheden van deze tijd.
Hier en daar zijn onpraktische zaken verwijderd. Zoals schriftelijk bereid verklaren om kandidaat te
zijn en het ondertekenen van goedgekeurde verslagen. Ook is in art 20 van de statuten aangegeven
dat een verzoek om een schriftelijke stemming aan de vergadering kan worden voorgelegd i.p.v.
altijd ingewilligd moet worden. Dit voorkomt groot oponthoud tijdens een jaarvergadering.

Statuten
Art 4
Erelid is geschrapt. We kennen alleen nog leden van verdienste. De reden hiervoor is dat het
onderscheid nogal onduidelijk was en vrijwel niemand het verschil kende. Volgens de oude statuten
hebben ereleden zich verdienstelijk gemaakt voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de
Vecon en hebben leden van verdienste zich bijzonder onderscheiden in activiteiten t.b.v. de Vecon.
Degenen die erelid waren zijn vrijwel allemaal actief geweest voor de Vecon. Daarom hebben we hen
nu toegevoegd aan de lijst leden van verdienste.
Toegevoegd is dat ook aanstaande leraren lid mogen worden.
Art 7
Geschrapt is dat de vicevoorzitter en de tweede secretaris in functie benoemd moeten worden door
de algemene vergadering. De reden hiervoor is dat er al lange tijd geen vicevoorzitter en tweede
secretaris zijn. Het bestuur wil graag naar bevind van zaken kunnen handelen. Liever geen extra
vicevoorzitter maar wel een extra bestuurslid dat een grote klus op zich wil nemen. We denken dat
dit de slagvaardigheid van het bestuur en daarmee van de Vecon vergroot en past in deze tijd.
Art 9

Toegevoegd is lid 3: van de maximale zittingsduur kan worden afgeweken als er naar de mening van
het Algemeen Bestuur geen geschikte opvolger is.
Art 11
Tekst in lid 4 onderdeel I is aangepast. Een maximumbedrag noemen is erg lastig omdat bijv. het
tijdschrift jaarlijks vele tienduizenden euro’s kost. Daarom een verwijzing naar de begroting met een
zekere marge (10%). Hierbij gaat het AB ervan uit dat voortaan in een begroting een post onvoorzien
wordt opgenomen zodat er een ontsnappingsmogelijkheid ontstaat omdat soms een extra uitgave
van belang is en niet te voorzien. Dan is het onmogelijk om vele maanden te wachten tot er weer
een ALV is.
Art 12
Dit artikel is vrij grondig herschreven. Secties en redactie zijn voor zover mogelijk op eenzelfde
manier beschreven. Daarnaast worden ook commissies en projectgroepen op één lijn gezet.
De omschrijving van leden van een sectie is aangepast aan het profiel op de nieuwe website. Men
kiest daarin niet meer voor één of meer secties maar geeft interessegebieden aan.
Art 15
De mogelijkheid wordt open gehouden om een verlies- en winstrekening te overleggen. Dit i.v.m.
sommige boekhoudpakketten.

Huishoudelijke reglement
Art 1 regeling machtiging opgenomen
Art 4
Hierin is opgenomen dat de notulen en/of het besluitenlijstje van de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur en de sectiebesturen door leden op te vragen zijn bij de secretaris van de
betreffende geleding.
Art 7
In lid 2 is ook voor sectiebestuursleden een cyclus van 3 jaar omschreven met een moment van
evaluatie en een regeling voor eventueel ontslag.
Art 10
Dit artikel is uitgebreid zodat ook bij de redactie duidelijkheid is over de cyclus van 3 jaar en
eventueel ontslag.
Bij lid 7 is de relatie tussen redactie en de rest van de Vecon beschreven.
Art 12
Er is een vergoedingenregeling gemaakt die opvraagbaar is bij de secretaris.

Redactiestatuut
De inleiding is weggelaten, die staat ook niet in de andere documenten.
De term voorzitter van de redactie is consequent vervangen door hoofdredacteur. De verplichting tot
het hebben van een secretaris van de redactie en een kernredactie is vervallen.
Art 8
Er is geprobeerd meer aan te sluiten bij de praktijk.

Art 10
In dit artikel is meer aandacht voor de relatie tussen redactie en andere geledingen van de Vecon.

