April 2019
Voorstel wijziging statuten
Hierbij verzoekt het bestuur van PV Pago of de ALV akkoord gaat met volgende
statutenwijziging.
Artikel 8 lid 1 toevoegen:

Voor een evenwichtige verhouding gepensioneerden en werkende leden, mogen
maximaal drie gepensioneerden zitting nemen in het bestuur.
Schrappen Artikel 8 lid 5 door onderstaande tekst te vervangen:
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee keer een verlenging
(maximale duur van zitting is maximaal 3 maal 3 jaren). Mocht er geen tegenkandidaat gemeld
zijn bij het bestuur en/of zich ter plekke melden, kan aan de vergadering gevraagd worden de
kandidaat te herbenoemen voor opnieuw de cyclus. De meerderheid van de aanwezigen zullen
de kandidatuur moeten ondersteunen, minus het aanwezig zittende bestuur. Kandidaatbestuurslid is wel gevolmachtigd te stemmen, indien wordt voldaan aan de voorwaarden van
stemrecht.
a)Indien de vergadering in meerderheid niet akkoord gaat, zal het resterende bestuur de
kandidatuur terugtrekken. De kandidaat bestuurslid zal dan niet eerder dan op het volgende
openbaar uitgeroepen vergadering worden kandidaat gesteld.
b)Indien de vergadering niet akkoord gaat en indien er naast het dagelijks bestuur (bestaande
uit voorzitter, secretaris, penningmeester ) geen bestuursleden meer zitting hebben moet er
binnen 28 dagen een nieuwe vergadering uitgeroepen worden, teneinde de kandidatuur
opnieuw ter stemming aan te bieden. Kandidaat bestuurslid kan op dat moment voor de nieuwe
duur van maximaal 3 zittingstermijnen van 3 jaar aaneensluitend zitting nemen in het bestuur.
c)De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.Een volgens het
rooster aftredend bestuurslid is driemaal onmiddellijk herbenoembaar.
d) Indien het in lid b genoemde niet leiden tot het benoemen van nieuwe bestuursleden zal het
dagelijks bestuur gedurende één jaar (lopend van maximaal 365 dagen na de laatste
openbare vergadering) komen tot een nieuwe kandidatuur stelling. Zodra tussentijds het
aantal bestuursleden afneemt, dient er binnen 28 dagen na het vertrek van een bestuurslid een
nieuwe openbaar uitgeroepen vergadering worden waarin de nieuwe kandidatuur wordt
gesteld. Indien dit niet leidt tot het benoemen van nieuwe bestuursleden, zal de vergadering
moeten beslissen tot opheffing van de vereniging.

Motivatie:
In de afgelopen jaren is er weinig tot geen animo geweest om een bestuursfunctie in de PV
Pago te bekleden. Om te zorgen dat er een voltallig en compleet bestuur is, is besloten de
statuten aan te passen!

