
Artikel 18 

 
1. Met het meerjarenplan wordt getracht langetermijndoelen van de vereniging te 

formuleren en uit te voeren. Hieronder vallen door de algemene ledenvergadering (ALV) 
goedgekeurde doelen die uitgevoerd dienen te worden door het bestuur.  
Punten van het meerjarenplan zijn van dien aard dat: 
a. Het aannemelijk is dat het meerdere jaren kost deze te voltooien. 
b. De ALV deze dermate belangrijk acht, dat de implementatie van dit beleid 
gewaarborgd dient te worden. 
c. Deze gaan over het implementeren van beleid of het uitdragen van een visie. 
d. Deze in het belang van de vereniging zijn en niet in strijd zijn met artikel 4 van de 
statuten van Congo.  
 

2. Een punt uit het meerjarenplan kan worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd:  
a. Mits een dergelijk voorstel, conform artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement, door 
een absolute meerderheid van het aantal stemmen op een geldige ALV wordt 
aangenomen. Aanpassingen treden direct na aanname in werking. 
b. Op elke ALV. Uitzondering hierop is de wissel-ALV, omdat het onwenselijk is een 
punt in het meerjarenplan te wijzigen terwijl het beleidsplan ter discussie staat (zie lid 3).  

  

3. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het meerjarenplan ligt bij het zittende 
bestuur. Het bestuur dient te verantwoorden welke punten uit het meerjarenplan zij niet 
kan implementeren in haar beleidsplan. Op de wissel-ALV wordt over deze keuze 
gestemd en indien gewenst wordt deze aangepast. Op de wissel-ALV wordt ook de stand 
van zaken van het volledige meerjarenplan gepresenteerd. Dit gebeurt met in ieder geval 
het aftredende bestuur.   

 

4. De leden evalueren met het bestuur de inhoud van het volledige meerjarenplan. 
a. Dit gebeurt op minimaal één ALV per jaar.   
b. Dit kan op iedere ALV, indien de leden dit nodig achten. 
c. Evaluatie kan leiden tot toevoeging, wijziging of verwijdering van punten uit het 
meerjarenplan conform lid 2.  

 

 


