
 
 

Amendement Statuten 
 
Artikel 15  
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt, is de jaarlijkse 
bijdrage (contributie) voor het geheel verschuldigd. 
 
Voorstel is de zinslede na de komma schrappen. Hiervoor komt een regeling in het Huishoudelijk 
Reglement (zie artikel 8). 
 
Opmerking indiener Menso Bosma (griffier Gemeente Oostzaan) 
Is het niet beter om artikel 15 lid 4 in zijn geheel te schrappen? Wanneer de zinsnede tot de komma 
blijft staan blijft er m.i. een onduidelijke bepaling over. 
 
Voorstel bestuur: overnemen.  
 
 

Amendement Huishoudelijk Reglement 
 
Artikel 2 – Leden 

1. Het lidmaatschap op grond van artikel 4, lid 2 van de statuten staat in ieder geval open voor: 

griffiers, plaatsvervangend griffiers, diegene die wegens pensionering geen griffer meer zijn en 

diegene die een met griffier vergelijkbare functie vervullen bij een waterschap.  

2. Het geassocieerd lidmaatschap staat ook open voor diegene die een met griffier vergelijkbare 

functie vervullen bij een regionaal samenwerkingsverband en diegene die de functie van griffier 

op interim of waarnemende basis vervullen. 

 

Opmerking indiener Menso Bosma (griffier Gemeente Oostzaan) 
Blijkens artikel 2 van het voorgestelde HR kunnen plaatsvervangend griffiers lid zijn van de VvG (lid 
1), maar geen geassocieerd lid (lid 2)? 
Vraag 1: waarom staat in lid 2 “Het geassocieerd lidmaatschap staat ook open voor …” Voor wie 
nog meer? 
Vraag 2: is het niet logischer wanneer plaatsvervangend griffiers van kleine(re) gemeenten 
geassocieerd lid kunnen worden ipv gewoon lid?  
 
Voorstel bestuur: dit als volgt verduidelijken: 
 
Artikel 2 – Leden 

1. Het lidmaatschap staat op grond van artikel 4, lid 2 van de statuten open voor griffiers.  

2 Het geassocieerd lidmaatschap staat open voor plaatsvervangend griffiers, diegene die een 

met griffier vergelijkbare functie vervullen bij een waterschap, diegene die een met griffier 

vergelijkbare functie vervullen bij een regionaal samenwerkingsverband en diegene die de 

functie van griffier op interim of waarnemende basis vervullen. 

3 Het buitengewoon lidmaatschap staat open voor diegene die wegens pensionering geen 

griffer meer zijn. 

 

 


