
Statutenwijzigingsvoorstel Postelein 
In dit statutenwijzigingsvoorstel zijn suggesties uit de statutendenktank van 20 februari 2018 en 
overige suggesties die zijn uitgebracht door (oud-)bestuursleden en RvA-leden gebundeld in één 
overzicht. Dit voorstel is bedoeld als een opstapje naar het schrijven van vernieuwde statuten, zodat 
deze stap kleiner kan worden en handvatten gebruikt kunnen worden wanneer hieraan begonnen moet 
worden.  

In het algemeen is het advies om de statuten in het geheel nog eens opnieuw te bekijken. Zaken staan 
vaak op een ingewikkelde manier geformuleerd en in de statuten zijn veel overbodige dingen 
opgenomen. In artikel 7.2 staat bijvoorbeeld een zeer onduidelijk stuk over geldmiddelen, aangeraden 
wordt dit soort stukken te verwijderen. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden naar de volgorde van 
de artikelen. De tip wordt gegeven statuten van andere verenigingen op te vragen ter inspiratie en om 
een beeld te kunnen vormen van de verschillende mogelijkheden.  

Wat betreft de naam van de vereniging is het advies de naam van het Onderwijsinstituut (OWI) aan te 
houden. Postelein is een studievereniging voor alle studies die vallen onder het OWI, waardoor de 
naam van het OWI altijd dekkend zal zijn. Indien er een nieuwe vereniging zal komen voor 
bijvoorbeeld de ALPO studenten, zal Postelein nog steeds de belangen van deze studenten blijven 
behartigen indien ALPO onder het OWI blijft vallen.  

Wat betreft het woord studieactiviteiten in de eerste alinea wordt aangeraden raden dit te veranderen in 
het woord studie-gerelateerde activiteiten. Op deze manier wordt het net iets breder getrokken 
waardoor meer mogelijk is, maar blijf je wel de binding met de studie, en daarbij je subsidie, houden.  

Aangeraden wordt om twee principes van donateurschap op te nemen in de statuten. Hierbij moet 
gedacht worden aan 1. Een donateurschap waarbij alleen geld wordt gedoneerd zonder dat hier iets 
voor terug gevraagd wordt. 2. Een donateurschap waarbij het bestuur bepaalt van welke gunsten en 
diensten gebruik mag worden gemaakt (nagedacht moet worden of het gewenst is deze groep mensen 
begunstigers te noemen). Vrienden van Postelein vallen op dit moment onder geen van beide, maar 
zouden logischerwijs vallen onder het donateurschap van optie 2. Het advies is om dit donateurschap 
om te zetten naar een jaarlijkse bijdrage, de gunsten en diensten kunnen dan jaarlijks door ieder 
bestuur worden gekozen. Donateurs/begunstigers hebben dan zelf de keuze of ze nog een jaar aan 
Postelein verbonden willen zijn. Indien dit wordt doorgezet moet aan huidige vrienden van Postelein 
deze wijziging worden doorgegeven, ook zij krijgen dan de keuze of ze aan Postelein verbonden 
willen blijven.   

Daarnaast worden bij artikel 3a de studenten die de opleiding PWPO doen niet meegenomen, gekeken 
kan worden naar een formulering van dit artikel zodat deze studenten wel worden omvat. Aangeraden 
wordt dit om te schrijven naar ‘studenten die staan ingeschreven bij een opleiding die valt onder het 
OWI …...’ Binnen artikel 3b missen de personen die een andere studie doen aan de Radboud 
Universiteit. Gekeken kan worden naar de mogelijkheid om deze personen lid te laten worden van 
Postelein of dat deze personen alleen de mogelijkheid krijgen om donateur/begunstiger te worden. 
Indien ze de mogelijkheid krijgen om lid te worden, zal ook dit punt anders geformuleerd moeten 
worden.  

In artikel 3.3 staat vermeld dat de secretaris een register bijhoudt van alle namen en adressen. Hiermee 
wordt in de statuten vastgelegd dat alleen de secretaris dit mag doen, en dat het om alleen namen en 
adressen gaat. Aangeraden wordt namen en adressen aan te passen naar ‘ledenadministratie’ en 
secretaris aan te passen naar het bestuur. In de statuten wordt dan simplistisch benoemd dat het bestuur 
toezicht houdt op de ledenadministratie. In het HR kan dit verder toegelicht worden.  

Het hele stuk over het beëindigen van een lidmaatschap is in de huidige statuten enorm lang, gekeken 
zou kunnen worden naar een nieuwe formulering waarin bondiger beschreven wordt wat nodig is. 



Daarnaast wordt aangeraden het noemen van data in de statuten zo veel mogelijk te vermijden, maar 
dit te verleggen naar het HR.  Op dit moment heeft Postelein geen maximale inschrijftijd, dit levert bij 
de toetsing echter iedere keer problemen op. Aangeraden wordt daarom een maximale inschrijftijd 
(bijvoorbeeld 7 jaar) op te nemen bij het 1-jarig lid maatschap, aangezien deze anders oneindig 
automatisch wordt verlengd. De statuten beschrijven nu dat het opzeggen van een lidmaatschap 
schriftelijk dient te gebeuren. Schriftelijk betekent officieel nog: het versturen van een brief inclusief 
handtekening. Dit gebeurd echter al jaren niet meer zo. Gekeken moet worden naar een formulering 
die nog jaren mee kan gaan, maar die wel omvat dat leden zich per mail moeten afmelden. Aangeraden 
wordt om hierover in overleg te gaan met een notaris, deze weet waarschijnlijk precies wat de beste 
formulering hiervoor is. Vanuit een oud-RvA lid werd deze formulering voorgedragen: “Aan de eis 
van schriftelijkheid in deze statuten wordt ook voldaan indien gebruik wordt gemaakt van een 
elektronisch communicatiemiddel. De algemene ledenvergadering kan in het huishoudelijk reglement 
nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.” Hier zou naar 
gekeken kunnen worden.  

In artikel 8 staat vermeld hoe een bestuur gevormd zou moeten worden. Hier zou aan toegevoegd 
kunnen worden dat meerdere functies door één persoon mogen worden vervuld, echter mogen 
voorzitter en penningmeester niet dezelfde persoon zijn. Daarnaast staat er nu geen maximale 
bestuurstermijn opgenomen in de statuten, wat betekent dat iemand zichzelf oneindig lang herkiesbaar 
kan stellen. Afgevraagd kan worden of dit wenselijk is en gekeken kan worden naar het opnemen van 
een maximaal bestuurstermijn.   

In artikel 12 staat vermeld dat de kascontrolecommissie een deskundige kan inschakelen. Hieraan zou 
toegevoegd kunnen worden dat dit met kennisgeving moet gebeuren, zodat het bestuur niet opeens 
verrast wordt met kosten. Dit is onwaarschijnlijk, maar kan maar beter dichtgetimmerd zijn.  

In de statuten staat meermaals vermeld dat activiteiten ‘ad valvas’ worden aangekondigd, het 
mededelingenbord waarover dit gaat is echter al een aantal jaren niet meer van toepassing. 'Ad valvas' 
kan daarom uit de statuten worden gehaald. Afgevraagd kan worden of het gewenst is statutair vast te 
leggen hoe activiteiten worden aangekondigd.  

Statutair is vast gelegd hoe over zaken en personen gestemd wordt. In de praktijk kan het echter 
voorkomen dat een andere manier van stemming gewenst is. De optie tot schriftelijk stemmen zou 
altijd open moeten zijn, maar het kan ook prettig zijn om een mondelinge stemming op te roepen. 
Aangeraden wordt dit zo open mogelijk op te nemen in de statuten, zodat verschillende mogelijkheden 
blijven bestaan. Daarnaast wordt er vaak gesproken over een stem, wanneer hier 1 stem bedoeld 
wordt, zou met accenten gewerkt moeten worden (één stem).  

Momenteel is statutair vastgelegd dat de boekhouding 10 jaar bewaard moet blijven, de wet is op dit 
punt al een aantal jaar geleden veranderd. Aangeraden wordt de wet hierbij te volgen. Indien de 
statuten gewijzigd worden kan deze formulering in de statuten ook worden aangepast. Bouw hier 
zekerheid in en noem dus niet opnieuw jaartallen, maar geef aan dat de wet leidend is.  

In artikel 18.2 staat een spelfout, dooropende zou hier doorlopende moeten zijn.  

In mei 2018 is een nieuwe wetgeving omtrent de privacy ingegaan (de AVG). Aangeraden wordt een 
verwijzing naar het privacy statement en het akkoord gaan hiermee op te nemen in het huishoudelijk 
regelement, maar dit uit de statuten te houden. Zo wordt gezorgd voor statuten die zo lang mogelijk 
mee kunnen gaan en niet onderhevig zijn aan eventuele wetswijzigingen.  

Meegegeven wordt dat bij het bij het wijzigen van de statuten wenselijk is zo min mogelijk vast te 
leggen in de statuten, omdat deze zeer lastig te wijzigen zijn. Het opnemen van zaken in het HR is een 
makkelijkere optie, deze kan gewijzigd worden door één alv en dit is gratis.   



Gehoopt wordt dat de hierboven beschreven voorstellen tot wijzigingen zorgen voor houvast tijdens 
het schrijven van vernieuwde statuten. Hierbij moet in acht worden genomen dat dit enkel voorstellen 
zijn en hiervan afgeweken mag en kan worden.  


