
Statutenwijziging zitngnguuu bentuuunlegen

De zittingstermijn voor bestuursdenen is vier jaar met een eenmadige verdenging van vier jaarD De 
vertrouwenscommissie (VC), bestaanne uit vijf denenraansdenen, sedecteert kanninaten voor vacante 
functes in het bestuurD De afgedopeen tjn zijn er veed nieuwe kanninaten gesedecteern, voorgenragen 
en benoemnD Er wornt aangegeven nat mene uit het oogpeunt van contnuuteit en het vinnen van ne 
juiste kanninaten een uitzonnering mogedijk zou moeten zijn voor zitenne bestuurnersD In 
uitzonnerdijke gevadden stedt ne VC voor om ne zittingstermijn van een bestuursdin na een peerione van 
twee keer vier jaar te verdengen met een jaarD Hiervoor nienen ne statuten te wornen aangepeastD 

Huigige teknt ntatuten: 

Artikel 21 ld  2  

De zdttings uur vat eet bestuursld  vatingt aat op het edt e vat  e veringa erdting vat  e le etraa , 
waardt  e verkdezdting plaatsvot . De zdttings uur be raaingt vder (4) jaar. Eet bestuursld  ds eetmaal 
aatsludtet  herkdesbaar voor eet perdo e vat vder (4) jaar.

Artikel 31 ld  s
Betoemdtinget vat le et vat  e le etraa , vat het bestuur et vat  e fokkerdjraa   detet dmmer dt 
zdttings uur te wor et beingrets  tot vder (4) jaar met  e moingeldjkhed  vat eet eetmaldinge 
aatsludtet e herbetoemdting vat vder (4) jaar. Na eet beëdt dingdting vat eet futctie kat eet betrokkete 
tdet meer dt  ezelf e futctie wor et herbetoem  bdttet eet perdo e vat vder (4) jaar.

Voountel nieuwe teknt ntatuten: 

Artikel 21 ld  2

De zdttings uur vat eet bestuursld  vatingt aat op het edt e vat  e veringa erdting vat  e le etraa , 
waardt  e verkdezdting plaatsvot . De zdttings uur be raaingt vder (4) jaar. Eet bestuursld  ds eetmaal 
aatsludtet  herkdesbaar voor eet perdo e vat vder (4) jaar. 

It udtzot erldjke ingevallet waarbdj  e cottituïtedt vat het bestuur vat het KFPS tdet ingewaarboring  kat 
wor et, ds het moingeldjk  e zdttings uur vat eet bestuursld  ta 8 jaar toing éétmaal met maxdmaal éét 
(1) jaar te verletinget. Of eet  eringeldjk udtzot erldjk ingeval zdch voor oet ds voorbehou et aat het 
(edt )oor eel vat  e le etraa . It  e le etraa veringa erdting  aarover heef zowel het bestuur als, het
betrokket bestuursld , als ook  e VC  e ingeleingethed  het woor  te voeret.

 

Artikel 31 sub s

Betoemdtinget vat le et vat  e le etraa , vat het bestuur et vat  e fokkerdjraa   detet dmmer dt 
zdttings uur te wor et beingrets  tot vder (4) jaar met  e moingeldjkhed  vat eet eetmaldinge 
aatsludtet e herbetoemdting vat vder (4) jaar, afingezdet vat  e udtzot erdtingssdtuatie  at  e le etraa  
op  e voet vat artikel 21 ld  2  e maxdmale zdttings uur vat acht (8) jaar voor eet of meer dt dvd uele
bestuursle et verletingt met toing maxdmaal éét (1) jaar. Na eet beëdt dingdting vat eet futctie bdttet 
het KFPS kat eet betrokkete tdet meer dt  ezelf e futctie wor et herbetoem  bdttet eet perdo e 
vat vder (4) jaar.



Conform artked 35 van ne Statuten nienen wijzigingen zes weken voorafgaann aan ne 
Lenenraansverganering gepeubdiceern te wornenD De wijziging staat ope ne agenna in ne 
regioverganeringen en zad hier verner wornen toegedichtD De besduitvorming vodgt in ne 
Lenenraansverganering van 20 mei asD


