Voorgestelde wijzigingen op de statuten van 2016
Globaal:
•
•
•
•

We hebben terminologie aangepast: aspirant lid is nu docent in opleiding.
Daarnaast is er een Raad van Advies toegevoegd, deze komt ook op de agenda als
agenda-instemmingspunt.
En we hebben verder wat veranderd in de routing: nieuwe leden melden zich niet bij
het secretariaat maar bij de toelatingscommissie.
Op basis van de wet WBTR hebben we nog een verandering aangebracht in het
bedrag voor uitgaves die om instemming vragen van de Raad van Advies.

Aanvullend tekstueel:
3.1.
a. Het behartigen van de belangen van de bij de VYN aangesloten leden en aspirant
leden. >> Dit wordt: Het behartigen van de belangen van de bij de VYN aangesloten
docenten in opleiding en erkende docenten.
b. Het scheppen van omstandigheden die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en
kwaliteit van yoga(educatie) van de leden. >> De zinsnede ‘volgens het
achtvoudige pad van Patanjali in de breedste zin’ wordt verwijderd.
4.1.

De VYN kent verschillende soorten leden: docent in opleiding, erkend docent,
seniorleden, ereleden en donateurs. >> Het woord donateurs wordt verwijderd.

4.5

Voor het lidmaatschap als erkend docent dienen zij na voltooiing van hun opleiding
de procedure als bedoeld in lid 4.4 van dit artikel alsnog te doorlopen. Seniorleden
zijn leden die na het bereiken van de xx-jarige leeftijd hun lesactiviteiten definitief
hebben gestaakt. >> We benoemen geen leeftijd voor seniorleden. Criterium is dat
zij gestopt zijn met lesgeven.

4.8

Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die jaarlijks
minimaal een door de algemene ledenvergadering vastgestelde bijdrage
schenken aan de VYN. >> De vastgestelde schenking is minimaal € 25,Donateurs zijn niet per direct leden. Het zijn mensen die vrijwillig een
bijdrage overmaken.

6.2.

>> Opzegging geschiedt per e-mail. Deze is geldig met een ontvangstbewijs van
de ledenadministratie.

6.8

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
evenwel de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. >> Afhankelijk van wat
onder de nieuwe contributie wordt besloten.

8.1

De docenten in opleiding, erkende docenten, seniorleden en donateurs zijn
gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld. >> Donateurs worden niet gehouden
aan een jaarlijkse bijdrage. Deze is vrijwillig.

9.

Toevoeging. >> Seniorleden, ereleden en donateurs hebben toegang tot de
ALV, maar geen stemrecht.

10.1

Het bestuur bestaat uit minstens drie en hoogstens negen meerderjarige
personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Bestuurders
worden benoemd uit de leden of buiten de leden. De meerderheid van de
bestuursleden dient lid van de VYN te zijn. >> De omvang van het bestuur wordt
door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

15.1

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle docenten in opleiding,
erkende docenten en bestuursleden van de VYN. Zij hebben ook stemrecht.
>> Seniorleden, ereleden en alle donateurs van de VYN hebben toegang, maar
geen stemrecht.

