Concept sancties niet aanleveren ledenlijst

Op de ALV van 9 september 2019 heeft het bestuur opdracht gekregen van de ALV om een voorstel
te doen voor sancties wanneer clubs hun ledenlijst niet op orden hebben en/of bij de bond hebben
aangeleverd volgens de juiste kanalen. Deze ledenlijsten zijn de administratieve ruggengraad van de
bond. Doormiddel van ledenlijsten komt de bond in contact met haar leden om onder andere de
machtigen van de contributie te verkrijgen. Zoals vele van jullie weten is het aantal contributie
betalende leden van de bond schrikbarend laag en we hopen dit binnenkort op te lossen met het
uitrollen van digitale machtigingen. Uiteraard hebben we hier wel een up-to-date ledenlijst van de
clubs nodig, welke tot vorige jaar voor veel clubs nog ontbrak. Vandaar dit verzoek van de ALV aan het
bestuur.
Het voorstel van het bestuur is om ieder half jaar, op 31 januari en 30 september, te controleren of
de ledenlijst van de clubs ge-update is dat half jaar in Microsoftteams. Wanneer er geen verandering
in de ledenlijst heeft plaats gevonden dat halfjaar moet dit gecommuniceerd worden aan het bestuur.
Wanneer een club geen update voor de ledenlijst heeft doorgevoerd, zullen er sancties volgens een
hiërarchisch trappensysteem worden uitgedeeld. Een club heeft een half jaar de tijd om zijn ledenlijst
weer te updaten voordat de volgende trap in werking wordt gesteld. In totaal zullen er vier trappen
zijn, waarbij de laatste trap royement zal zijn. Voordat deze heftige maatregel plaats kan vinden is er
al twee jaar voorbijgegaan.
De voorgestelde sancties:
Trappen
1
2
3
4

Sancties
Waarschuwing
Verdubbeling clubcontributie naar €100,Verdubbeling clubcontributie naar €200,Royement

Ter illustratie, wanneer een club tussen 1 februari en 30 september 2019 geen update van de ledenlijst
heeft doorgevoerd, zal er een waarschuwing volgen. Wanneer tussen 1 oktober en 31 januari er nog
steeds geen update van de ledenlijst geven is, zal de clubbijdrage voor de bond verdubbeld worden
voor die club. Daarna zullen trap 3 en 4 uitgevoerd worden, zolang er geen update van de ledenlijst is.

