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Huishoudelijk Reglement 2013 ATV Koedijk

Artikel 1 Commissie van beroep
1 Op grond van artikel 12 van de statuten hebben bestuur en Algemene Leden Vergadering
van ATV-Koedijk een Commissie van Beroep ingesteld om een bijdrage te kunnen leveren
bij ernstige geschilpunten tussen bestuur en individuele leden. Deze commissie is conform
artikel 12 van de statuten verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat hen heeft
ingesteld ergo de Algemene Leden Vergadering.
2 De commissie van beroep bestaat uit 3 leden die uit hun midden een voorzitter
aanwijzen die aan de Algemene Leden Vergadering rapporteert.
3 Zittingsduur:
De commissieleden worden voor een periode van 3 jaar door de Algemene Leden
Vergadering gekozen en worden volgens een rooster van aftreden om beurten jaarlijks
vervangen. Het aftredend lid kan zich terstond opnieuw herkiesbaar stellen.

Artikel 2 Procedure beroep aantekenen
1 Tegen bestuursbesluiten waarvan een lid van mening is dat hij daardoor in zijn
belangen wordt geschaad, staat beroep open bij de Commissie van Beroep.
2 Binnen 10 werkdagen na het betreffende bestuursbesluit dient het lid
zich met een schriftelijk bezwaarschrift tot de Commissie van Beroep gewend te hebben.
3 De commissie past vervolgens hoor en wederhoor toe en tracht zich zo breed
mogelijk te informeren.
4 Op zijn laatst binnen zes weken na het indienen van het bezwaarschrift legt de commissie
haar bevindingen c.q. .oordeel voor aan de Algemene Leden Vergadering of aan een
daarvoor bijeengeroepen Bijzondere Algemene Leden Vergadering.
5 Schorsing ontneemt het lid dat het bezwaarschrift ingediend heeft niet het recht om
als toehoorder op deze vergadering aanwezig te zijn
6 De ledenvergadering beslist dan of het bestuursbesluit terecht is genomen of dat het
bezwaarschrift gegrond was.
In het laatste geval wordt een mogelijke schorsing gelijk opgeheven en is het lid
onmiddellijk weer in al zijn rechten hersteld.
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