Stichting HLSK, Wijzigingen Huishoudelijk reglement, 6 augustus 2012

Algemeen
Het bestuur van de HLSK is voornemens de onderstaande wijzigingen en uitbreidingen op het thans
geldende Huishoudelijk reglement (afgekort HR, zie www.hlsk.nl/reglementen) door te voeren. Het
betreft relatief grote wijzigingen, omdat we zowel oude documentatie (van 5 jaar ‘officieuze HLSK’
voor de oprichting) als nieuwe documenten binnen de kapstok van het Huishoudelijk reglement
opnemen.
Wijzigingen
Nr.

Wijziging/reden

Resultaat

1.

Nieuw versienummer

Van versie 1.6 naar versie 2.3

2.

Het bestuur wil met profielen werken voor de

Nieuw artikel 2, met verwijzing naar nieuw

bestuursfuncties

document Bestuurdersprofielen

3.

Het bestuur gaat met een Vergaderschema werken

Nieuw artikel 3.5 met verwijzing naar nieuw

4.

Het bestuur wil de jaarlijkse vaste activiteiten van de

Nieuw artikel 3.6 met verwijzing naar nieuw

HLSK aan iedereen kenbaar maken en vastleggen in het

document Activiteitenschema

document Vergaderschema

HR
5.

6.

Deelnemingsvoorwaarden (die voorheen nergens

In artikel 5.2.a (voorheen 4.2.a) zijn de

beschreven waren) zijn opgenomen in de Eigen

deelnemingsvoorwaarden vervangen door de

Verklaring Deelnemer

Eigen Verklaring Deelnemer

De jaarlijkse bijdrage moest voor 1 juli betaald zijn,

In artikel 6.2 is 1 juli veranderd in 1 oktober

maar in de praktijk zijn we zelf later met het bericht
over de betaling
7.

Niet rijdend moest zijn rijdend

In artikel 6.3 goed gezet

8.

Tarieven van de HLSK werden nergens benoemd

In artikel 6.5 verwijzing naar nieuw
document Tarievenlijst opgenomen

9.

Verwijzing naar Eigen Verklaring Deelnemers (voorheen

Artikel 8.1 (voorheen 7.1) is verplaatst naar

Deelnemingsvoorwaarden) is verhuisd naar

VR

Veiligheidsreglement, omdat het meer met de veiligheid
te maken heeft
10.

In het oude HR wordt de kilometerprijs voor

In artikel 8.1 de oude tekst vervangen door

kostendeling hard benoemd. Vorig seizoen hebben we

een verwijzing naar de Kostenrichtlijn.

een apart document Kostenrichtlijn opgesteld en in de

Expliciet opgenomen dat het een richtlijn is.

jaarvergadering afgestemd met het platform

Documenten
Alle gewijzigde en nieuwe documenten zijn te vinden door op www.hlsk.nl te kiezen voor
Jaarvergaderingen, dan bij Jaarvergadering 2012/2013 te kiezen voor Overzicht documenten, en dan
in de boomstructuur te klikken op het gewenste document.
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