ALV 2019
Voorstel tot wijziging statuten en verhoging contributie

Huidige statuten
Atikel 3.1.c
het met elkaar in contact brengen van alle in
het bezit van een geldig rijbewijs voor deze
categorie motorfiets bezitters en/of
berijd(st)ers van de Honda Pan - European
motorfiets of de in de toekomst door Honda
geproduceerde en verklaarde opvolger van de
Pan -European

Artikel 3.2.g
ondersteuning te bieden aan haar leden ten
aanzien van het bezit en gebruik van de in lid 1
sub c van dit artikel genoemde motorfiets(en).

Artikel 4.4
Over toelating van een lid -een natuurlijk
persoon in het bezit van een geldig rijbewijs
voor deze categorie motorfiets die bezit(s)ter
en/of berijd(st)er is van een Honda PanEuropean motorfiets of de in de toekomst door
Honda geproduceerde en verklaarde opvolger
van de Pan — European- beslist het bestuur op
een daartoe schriftelijk bij haar ingediend
verzoek. Bij niet-toelating door het bestuur kan,
op verzoek— van de betrokkene, de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating—
besluiten.

Artikel 4.7
Nvt

Voorgestelde wijziging
Artikel 3.1.c
het met elkaar in contact brengen van alle in
het bezit van een geldig rijbewijs voor deze
categorie motorfiets bezitters van de Honda
Pan - European motorfiets of de in de toekomst
door Honda geproduceerde en verklaarde
opvolger van de Pan -European
Toelichting:
berijders zijn nu uitgesloten van deze bepaling
aangezien deze dan via hetgeen is beschreven
onder 4.7 alsnog kunnen aanmelden als lid
Artikel 3.2.g
ondersteuning te bieden aan haar leden ten
aanzien van de in bezit en gebruik zijnde
motorfietsen, echter voornamelijk gericht op de
in lid 1 sub c van dit artikel genoemde
motorfiets(en)
Toelichting
Door het verruimen van het toelatingsbeleid zal
in toenemende mate andere dan onder lid 1
sub c genoemde motorfietsen door leden
gebruikt worden.
Artikel 4.4
Over toelating van een lid -een natuurlijk
persoon in het bezit van een geldig rijbewijs
voor deze categorie motorfiets die bezit(s)ter is
van een Honda Pan- European motorfiets of de
in de toekomst door Honda geproduceerde en
verklaarde opvolger van de Pan - Europeanbeslist het bestuur op een daartoe schriftelijk
bij haar ingediend verzoek. Bij niet-toelating
door het bestuur kan, op verzoek van de
betrokkene, de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten behoudens
personen die zich aanmelden onder hetgeen
onder 4.7 is beschreven
Toelichting:
berijders zijn nu uitgesloten van deze bepaling
aangezien deze dan via hetgeen is beschreven
onder 4.7 alsnog lid kunnen worden
Artikel 4.7
Een persoon niet voldoend aan de eisen gesteld
in 3.1.c kan op voordracht van 15 leden, ieder
voor zich voldoend aan alle eisen gesteld aan
het lidmaatschap en nog geen verzoek
ingediend hebbend tot beëindiging van
zijn/haar lidmaatschap, een verzoek indienen
om lid te worden van CPEN.
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Huidige statuten

Voorgestelde wijziging
a. Dit verzoek dient schriftelijk ingediend te
worden bij de Ledenadministratie
b. Voorzien van 15 zogenaamde natte
handtekeningen
c. Dient vergezeld te gaan van kopieën van de
geldige lidmaatschapkaarten van de
ondertekenaars van het verzoek (actuele
ledenlijst is echter leidend)
d. Een persoon die een dergelijk verzoek
indient heeft, heeft niet de mogelijkheid
zich op de ALV te beroepen indien het
verzoek door het Bestuur wordt afgewezen.
e. De persoon die middels deze regeling het
lidmaatschap heeft verworven, kan zich pas
na 2 jaar verkiesbaar stellen voor een
Bestuursfunctie
f. De persoon die een dergelijk verzoek
indient, voldoet tevens aan:
i. Onberispelijk gedrag
ii. Doelstellingen van CPEN onderschrijvend
iii. Eventueel voldoen aan door het Bestuur
aanvullende te stellen voorwaarden

Contributie
In de afgelopen jaren is de contributie niet verhoogd, terwijl de kosten waarmee Club
Pan – European Nederland wordt geconfronteerd wel stijgen. Daarom wordt voorgesteld
om de jaarlijkse contributie met € 5,- te verhogen voor leden en € 2,50 voor duo-leden,
Dit betekent dat per 1 januari 2020 de contributie voor leden € 42,50 en voor duo-leden
€ 21,25 zal bedragen.
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