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Aanpassingen HR
D ATUM : 8/10/2018

WE MAAKTEN DE VOLGENDE AANPASSINGEN:
-

-

-

-

-

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen: Geen puntje achter “paragraaf 6”
Artikel 2: AV staat pas later gedefinieerd dus en moet “Algemene Vergadering”
worden.
Artikel 6: Praesidium
a) Het woord “teamcoördinatoren” herhalen bij Feest, Events, Sport &
Ontspanning, Reizen
b)Er moet een spatie komen voor en achter de ‘&’ van “Sport&Ontspanning”
c) Geen streepjes bij ‘team-leden’ en ‘unit-leden’
d)Unit gevolgd door een langer streepje en ‘team- beheerders’
Artikel 7, paragraaf 3: Schrappen komma
Artikel 7, paragraaf 5: ‘Als mede de Rvb en AV’
Nieuw Artikel 5 aanmaken met een definiëring voor Raad Van Bestuur
Artikel 8, paragraaf 7: ‘het HR’ ipv ‘dit HR’. Dit moet overal aangepast worden.
Artikel 9, paragraaf 1: “1 vertegenwoordiger” moet “éen vertegenwoordiger”
worden
Artikel 9, paragraaf 1: “van elke jaarraad” moet “van elk jaar” worden
Artikel 10: “verenging” moet “vereniging” worden
Artikel 11, paragraaf 2: “maar niet beperkt tot” toevoegen
Artikel 11, paragraaf 4: “Ingenomen standpunten met uitzondering van onderwijs
materie van kracht gaande vanaf goedkeuring door het bureau en worden
overgenomen op de daaropvolgende werkingsjaar van Medica”
Artikel 12, paragraaf 1: “zijn stemgerechtigd op het bureau”
Artikel 12, paragraaf 2: Moet een procedure krijgen voor volmachten: “Door een
geschreven volmacht”
Artikel 12, paragraaf 3: In artikel 6 paragraaf 2 wordt “23” niet vernoemd dus we
gaan het hier ook verwijderen.
Artikel 13, paragraaf 1: Een vrije aanwezige kan ook een anonieme stemming
aanvragen. We moeten dus “Alle aanwezigen van het bureau” gebruiken in plaats
van “Elk stemgerechtigd lid”. We voegen ook “na volgen van de discussie” toe.
Artikel 15, paragraaf 2: “Cursusdienst” weghalen in paragraaf 1 van artikel 14 en er
moet nog een opting in komen.
Artikel 24, paragraaf 2, eerste lid: We kunnen van twee zinnen éen zin maken door
een punt weg te halen en “waarbij” toe te voegen. Na “niet oproepen tot stemmen”
een “;” toevoegen, en de slash weg.
Artikel 28, paragraaf 1: “aan het Neutraal comité” i.p.v. “aan de serieuze ploegen”

