
Voorgestelde wijzigingen Statuten: 

Oude tekst: 

Artikel 1 De vereniging draagt de naam ´Schrijverscontact - Vereniging van christen- 

auteurs in Nederland’.  

De vereniging is opgericht op 23 april 2005, als voortzetting van de vereniging 

Schrijverskontakt, die in 1970 is opgericht als voortzetting van de vakgroep 

Letteren van de Bond van Christelijke Kunstenaars in Nederland. 

Nieuwe tekst: 

Artikel 1 De vereniging draagt de naam ´Schrijverscontact’. 

De vereniging is opgericht (maar nooit formeel geregistreerd) op 23 april 2005, 

als voortzetting van de vereniging Schrijverskontakt, die in 1970 werd 

opgericht als voortzetting van de vakgroep Letteren van de Bond van 

Christelijke Kunstenaars in Nederland. 

 

Oude tekst: 

Artikel 4 De vereniging kent gewone leden en gastleden. 

  - Gewone leden kunnen auteurs zijn van wie één of meer literaire boeken zijn 

uitgegeven en die lid van de vereniging willen worden. Deze leden hebben 

stemrecht. 

- Gastleden zijn anderszins literair productief of op andere gebieden creatief 

werkzaam. 

Zij die lid van de vereniging willen worden, kunnen zich bij de secretaris 

opgeven. De gewone leden beslissen daarover, na advies van het bestuur. 

Nieuwe tekst: 

Artikel 4 Leden van de vereniging kunnen auteurs of anderszins scheppende kunstenaars  

zijn die het doel van de vereniging respecteren en lid willen worden.  

Alle leden hebben stemrecht. 

Zij die lid van de vereniging willen worden, kunnen zich bij de secretaris 

opgeven. De leden beslissen daarover, na advies van het bestuur. 

 

Oude tekst: 

Artikel 8 Per jaar worden zo mogelijk minstens twee ledenvergaderingen gehouden. Op 

verzoek van minstens vijf  leden kunnen – bij voorkeur binnen 30  

dagen nadat zij dit verzoek hebben ingediend – ook extra bijeenkomsten 

worden georganiseerd. Als het bestuur niet bereid is zo’n bijeenkomst te 

organiseren, kunnen de ondertekenaars van dat voorstel daar zelf voor 

zorgdragen.  

Alle gewone en gastleden ontvangen minstens 14 dagen van tevoren een  

uitnodiging – inclusief agenda - voor iedere ledenvergadering. 

Het bestuur legt vóór 30 mei van elk jaar aan de leden schriftelijk of mondeling  

verantwoording af over het beleid en de gang van zaken in het verstreken 

verenigingsjaar. 

Nieuwe tekst: 

Artikel 8 Per jaar worden zo mogelijk twee of meer ledenvergaderingen gehouden.  

Op verzoek van minstens vijf leden kunnen – bij voorkeur binnen 30  

dagen nadat zij dit verzoek hebben ingediend – ook extra bijeenkomsten 

worden georganiseerd. Als het bestuur niet bereid is zo’n bijeenkomst te 

organiseren, kunnen de ondertekenaars van dat voorstel daar zelf voor 

zorgdragen.  

Alle leden ontvangen minstens 14 dagen vóór een ledenvergadering een  

uitnodiging en agenda. 

Het bestuur legt vóór 30 mei van elk jaar aan de leden schriftelijk of mondeling  

verantwoording af over het beleid en de gang van zaken in het verstreken 

verenigingsjaar.  



Voorgestelde wijzigingen Huishoudelijk Reglement: 
 

Oude tekst: 

Artikel 2 Het bestuur zal een aanvraag voor het lidmaatschap in de uitnodiging voor de 

eerstvolgende ledenvergadering aan de leden voorleggen. Het advies van het 

bestuur betreft het soort lidmaatschap (gewoon of gastlid) van de aanvrager én 

een advies over het toelaten of afwijzen van de aanvraag.  

Nieuwe tekst: 

Artikel 2 Het bestuur zal een aanvraag voor het lidmaatschap aan de leden voorleggen, 

bijvoorbeeld per e-mail. (zie ook Artikel 3) 

 

Oude tekst: 

Artikel 3 Als het bestuur adviseert om positief op een aanvraag voor het lidmaatschap te 

reageren, dan wordt dat als punt op de agenda voor de ledenvergadering 

vermeld. Luidt het advies negatief, dan wordt de aanvraag anoniem op de 

agenda gezet en ter vergadering door het bestuur toegelicht.  

Nieuwe tekst: 

Artikel 3 Het bestuur zal een aan de leden voorgelegde aanvraag voor het lidmaatschap 

 vergezeld doen gaan van een advies. Indien het advies negatief is, wordt de  

 aanvrager geanonimiseerd. 

 Het advies van het bestuur wordt in een dienovereenkomstig besluit omgezet 

tenzij uit de ledenraadpleging een volgens het bestuur gegronde reden blijkt om 

van het  eerdere advies af te wijken. Op de eerstvolgende ledenvergadering 

licht het bestuur het resultaat toe. 

 

Oude tekst: 

Artikel 4 Als het bestuur adviseert een lid uit het lidmaatschap te ontzetten, dan komt dat 

eveneens anoniem op de agenda van de ledenvergadering. Zo’n voorstel kan 

pas worden behandeld als de betrokkene de gelegenheid heeft gekregen zich te 

verdedigen/verantwoorden tegenover het bestuur of – als hij/zij dat wil - de 

ledenvergadering. 

Nieuwe tekst: 

Artikel 4 Als het bestuur adviseert een lid uit het lidmaatschap te ontzetten, dan komt dat 

anoniem op de agenda van de ledenvergadering. Zo’n voorstel kan pas worden 

behandeld als de betrokkene de gelegenheid heeft gekregen zich te verdedigen/ 

verantwoorden tegenover het bestuur of – als hij/zij dat wenst – de leden- 

vergadering. 

 

Oude tekst: 

Artikel 12 Over zaken wordt zo nodig bij handopsteken gestemd, over personen zo nodig 

schriftelijk. Bestuursvoorstellen over zaken of personen  kunnen – als de 

gewone leden daar geen bezwaar tegen hebben – ook bij acclamatie worden 

goedgekeurd.  

Nieuwe tekst: 

Artikel 12 Over zaken wordt zo nodig bij handopsteken gestemd, over personen zo nodig 

schriftelijk. Bestuursvoorstellen over zaken of personen  kunnen – als de leden 

daar geen bezwaar tegen hebben – ook bij acclamatie worden goedgekeurd.  

 

  



Oude tekst: 

Artikel 13  Elk lid kan voorstellen doen. Voorstellen die minstens vier weken vóór de 

volgende vergadering zijn ingediend, worden op de agenda gezet en in die 

vergadering behandeld. Als een voorstel minder dan vier weken van tevoren of 

tijdens een bijeenkomst is/wordt ingediend, dan kan het bestuur besluiten dat 

voorstel pas in de daarop volgende vergadering te behandelen, behalve als 

minstens tweederde van de aanwezige gewone leden vindt dat de behandeling 

niet kan worden uitgesteld. Dit geldt uiteraard niet als de statuten anders 

bepalen.  

Nieuwe tekst: 

Artikel 13  Elk lid kan voorstellen doen. Voorstellen die minstens vier weken vóór de  

volgende vergadering zijn ingediend, worden op de agenda gezet en in die 

vergadering behandeld. Als een voorstel minder dan vier weken van tevoren of 

tijdens een bijeenkomst is/wordt ingediend, dan kan het bestuur besluiten dat 

voorstel pas in de daarop volgende vergadering te behandelen, behalve als 

minstens twee derde van de aanwezige leden vindt dat de behandeling niet kan 

worden uitgesteld. Dit geldt uiteraard niet als de statuten anders bepalen. 

 

Oude tekst: 

Artikel 15 De hoogte van de jaarlijkse contributie voor gewone leden wordt door de 

ledenvergadering bepaald op voorstel van het bestuur. De contributie wordt bij 

voorkeur in één termijn betaald. Gastleden betalen de helft van de contributie 

voor gewone leden. 

Nieuwe tekst: 

Artikel 15 De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt door het bestuur voorgesteld aan 

de leden. Mochten er bezwaren rijzen dan zullen deze besproken worden op 

een ledenvergadering, waarna het bestuur een beslissing neemt. De contributie 

wordt bij voorkeur in één termijn betaald. 

 

 

 


