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NOTA VAN WIJZIGING VAN DE STATUTEN VETERANEN VERENIGING REGIMENT LIMBURGSE
JAGERS
Inleiding
Hoewel het van groot belang is dat de VVRLJ betalende leden heeft (inkomsten voor de vereniging
die het financiële voortbestaan mede helpen te bewerkstelligen en de invloeit die zij uitoefenen op het
bestuur en daarmee op het beleid van de vereniging), is de realiteit dat mensen zich vandaag de dag
minder wensen te binden aan verenigingen en dergelijke organisaties.
Vanaf 1995 tot op heden zijn onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers ± 4870 (buiten de
individuele uitzendingen om) militairen uitgezonden zijn geweest. In dit aantal zijn militairen
opgenomen die meerderen uitzendingen op hun naam hebben. Als we dit aantal zouden stellen op
25%, dan nog praten over ruim 3600 uitgezonden militairen die onder het Regiment veteraan zijn
geworden.
Teneinde dit ook in de statistieken tot uitdrukking te laten komen wil de VVRLJ naast betalende leden,
om de drempel te verlagen om lid te worden, ook niet betalende leden tot haar vereniging toelaten.
Consequenties
De consequenties voor deze wijziging zijn als volgt:
1. Wederom vaststellen welke de voordelen van een betaald lidmaatschap zijn;
2. vast stellen welke de voordelen van een onbetaald lidmaatschap zijn;
3. wijziging van de statuten om het betaalde en onbetaalde lidmaatschap te verankeren en
4. wijziging van het HHR om de regels met betrekking tot het lidmaatschap goed vast te leggen.
AD 1.
De voordelen en daarmee ook de rechten van een betalend lid zijn:
 Kan invloed uitoefenen op het beleid en de uitvoering daarvan van de vereniging:
o Binnen zijn missieverband
o Wordt uitgenodigd voor de Algemene Vergadering (met spreekrecht)
o Het missieverband heeft middels haar vertegenwoordiger (2) stemrecht in de AV
 Ontvangt het blad de Limburgse Jager
 Krijgt korting op het eigenbijdrage bedrag bij reünies
 Ontvangt nieuws(brieven) met betrekking tot de vereniging en haar activiteiten via de mail
AD 2.
De voordelen en daarmee ook de rechten van een niet betalend lid zijn:
 Kan invloed uitoefenen op het beleid en de uitvoering daarvan van de vereniging:
o Binnen zijn missieverband (Het missieverband bepaald zelf hoe zij binnen het
missieverband de omgang (bijvoorbeeld het stemrecht) regelt als het leden of het
buitengewoon leden betreft)
o Wordt uitgenodigd voor de Algemene Vergadering (met spreekrecht)
o Het missieverband heeft middels haar vertegenwoordiger (2) stemrecht in de AV
 Ontvangt nieuws(brieven) met betrekking tot de vereniging en haar activiteiten via de mail
AD 3.


De notaris te verzoeken de statuten van de VVRLJ dusdanig te wijzigen dat niet betalende
leden onder de noemer van “buitengewone leden) in de statuten worden opgenomen en er
voor buitengewone leden geen ander onderscheid in de statuten wordt gemaakt ten opzichte


AD 4.


van de overige leden dan dat zij geen stemrecht hebben en dat er geen contributie
verschuldigd is.
De notaris tegelijkertijd te verzoeken om in de statuten als volgt te wijzigen: daar waar
“Stichting Veteranen Platform” dit te wijzigen in “Vereniging Veteranen Platform”.
Zie bijlage (2HHR)

