Wijziging van het Huishoudelijk Reglement artikel 8 met betrekking tot STAANPLAATSEN

Artikel 8 Lid 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. Een staanplaats voor een nieuwe kampeerder, dient schriftelijk worden aangevraagd voor 1
juni van elk jaar, voor het jaar daarop volgend kampeerseizoen.
2. De staanformulieren dienen door zowel de leden als de aspirantleden voor 1 juli volledig
ingevuld en ondertekend, weer retour ontvangen te zijn door het bestuur. Op het
staanformulier dient het (aspirant)lid aan te geven of hij/zij wil staan, overslaan of stoppen.
De definitieve kampindeling zal dan in de maand juli plaatsvinden voor het jaar daarop
volgende kampeerseizoen. Ten behoeve van de definitieve kampindeling zal een bijzondere
algemene leden vergadering (hierna: BALV = Bijzondere Algemene Leden Vergadering) bijeen
worden geroepen.
Artikel 8 Lid 3 wordt gewijzigd als volgt:
3. Uitsluitend op de BALV worden de plaatsen toegewezen. Een lid, dat op het staanformulier
aangeeft te willen staan, behoudt zijn vaste staanplaats en hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn op
de BALV. Wil het lid een voor leden verkiesbare vrije staanplaats tot diens nieuwe vaste staanplaats
maken, dan dient het lid wel persoonlijk aanwezig te zijn op de BALV. Bij verhindering mag het lid
zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, die op de BALV aanwezig dient te
zijn. Indien een lid verzuimt om het staanformulier in te leveren en bovendien ook niet reageert op
herinneringen, dan kan het bestuur besluiten dat het lid het recht verliest op een staanplaats voor
het komende kampeerjaar. Het jaar dat het lid daardoor niet staat wordt beschouwd als een
overslaand jaar.

Artikel 8 lid 14. Procedure bij kiezen van een staanplaats

Elk jaar wordt in de maand juli, een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (= BALV) gehouden op
het strand die bedoeld is om de staanplaatsen vast te leggen voor het volgend kampeerseizoen. De
uitnodiging voor BALV wordt uitsluitend verstuurd per e-mail.
Voorafgaand aan de BALV dient elk lid, dat het volgend jaar wenst te gaan staan, dit voornemen
kenbaar te maken aan de ledenadministratie door middel van het “staanformulier”. Dit staanformulier
wordt begin mei naar de leden en aspirantleden gestuurd. De datum waarop het staanformulier
uiterlijk ingeleverd moet zijn bij de ledenadministratie, staat op het staanformulier zelf.
(Aspirant)leden die hun staanformulier niet hebben ingeleverd, worden zo mogelijk gebeld en/of
gemaild. Mocht het om welke reden dan ook niet lukken om contact te krijgen en het (aspirant)lid in
kwestie laat niets van zich horen, dan kan het bestuur diens plaats vergeven op de BALV. Het jaar dat
het lid in dat geval niet staat wordt beschouwd als een overslaand jaar. Het inleveren van het
staanformulier is de verantwoordelijkheid van de (aspirant)leden zelf. Mocht het (aspirant)lid in de
maand mei/juni geen staanformulier ontvangen hebben, dan dient het (aspirant)lid zelf contact op te
nemen met de ledenadministratie.
Een lid krijgt zijn vaste staanplaats toegewezen zoals die op het staanformulier is vermeld. Indien een
lid geen behoefte heeft om een andere staanplaats te kiezen, omdat hij/zij het volgend

kampeerseizoen op zijn vaste staanplaats terug wil komen, dan hoeft hij/zij zelf niet aanwezig te zijn
op de BALV. Het inleveren van het ondertekende staanformulier is dan voldoende.
Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de BALV en hij of zij zich wil laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde, dan dient hij/zij het machtigingsformulier in te vullen. De gemachtigde dient dit
ondertekende machtigingsformulier mee te nemen naar de BALV, dus s.v.p. NIET opsturen naar het
bestuur. Dit machtigingsformulier wordt met het staanformulier meegestuurd. Een gemachtigde mag
niet meer dan 2 andere leden vertegenwoordigen.
Op de BALV mag een andere staanplaats gekozen worden. Dit gebeurt in volgorde van anciënniteit.
(anciënniteit= jaartal van (aspirant)lid en daarbinnen het verenigingsnummer). Hoe lager het getal, des
te hoger de anciënniteit en dus meer recht). Aanwezigheid houdt niet in dat er gekozen moet worden
voor een andere plaats.
De vaste staanplaats van een lid is niet beschikbaar om gekozen te kunnen worden door andere
(aspirant)leden. Pas nadat een lid een andere, vrije staanplaats toebedeeld heeft gekregen, komt de
oude staanplaats ter beschikking als vrije staanplaats. Alleen op de BALV kunnen de aanwezige leden
hun voorkeur voor een vrije staanplaats aangeven.
Aan elk lid wordt bij aanvang een “biedingsbordje” verstrekt met zijn naam, “vaste
staanplaatsnummer” en biedingsnummer (jaar lidmaatschap en daarbinnen de volgorde van het
verenigingsnummer). Dit biedingsnummer is gebaseerd op anciënniteit. Bij meerdere gegadigden wint
degene met de hoogste anciënniteit. Een lager nummer op het biedingsbordje heeft voorrang op een
hoger biedingsnummer.
Bij elke kiesronde zal het bestuur duidelijk aangeven welke staanplaatsen voor die ronde beschikbaar
zijn om te kiezen.
Iedereen die dat wenst, mag bij elke ronde meedoen bij het kiezen van een nieuwe staanplaats.
Degene die in de door het bestuur aangekondigde ronde wil kiezen, moet dat bij die ronde duidelijk
aangeven door op te staan of hand opsteken en het biedingsbordje te tonen. Degene met het laagste
biedingsnummer (de hoogste anciënniteit) mag als eerste kiezen uit de beschikbare staanplaatsen.
De “oude” staanplaats van degene die een nieuwe staanplaats heeft gekozen, wordt toegevoegd aan
de voorraad van beschikbare plaatsen. Hierna volgt opnieuw een kiesronde, omdat de voorraad vrije
plaatsen is gewijzigd.
Zolang er nog leden zijn die gebruik willen maken van hun kiesrecht op een vrije staanplaats, worden
er kiesrondes gehouden. Wanneer er geen leden meer aangeven hiervan gebruik te willen maken,
geeft het bestuur aan dat de laatste kiesronde is afgesloten.
Na afsluiting van de laatste kiesronde zijn de plaatsen van alle leden definitief en kan een lid voor het
komend kampeerseizoen geen andere plaats meer kiezen. Alle op dat moment vrije staanplaatsen
kunnen hierna alleen worden toegewezen aan aspirantleden of donateurs.
Het verdelen van deze overige staanplaatsen gaat ook op volgorde van anciënniteit (jaartal van
aspirantlid en daarbinnen het verenigingsnummer).
Na de BALV is de kampindeling definitief. Dit betekent dat hierna leden of de reeds geplaatste
aspirantleden niet meer van plaats kunnen veranderen voor het komende kampeerseizoen. Op de
staanplaatsen die na de BALV vrijkomen worden uitsluitend nog niet geplaatste aspirantleden en
donateurs geplaatst. Aspirantleden gaan voor donateurs.

