Statutenwijziging 2021 Oranje Nassau Almelo
Toelichting
Waarom:
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken,
bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen
dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities
en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet is op 1 juli
2021 ingegaan. Alle verenigingen en stichtingen moeten aan de wet voldoen.

Door de invoering van de WBTR komt er wetgeving voor de stichting, vereniging, coöperatie
en onderlinge waarborgmaatschappij, die regelt wat er moet gebeuren als een bestuurder
een tegenstrijdig belang heeft.
Van belet wordt gesproken als een bestuurder tijdelijk zijn taken niet kan of mag uitoefenen,
door bijvoorbeeld schorsing, langdurige ziekte, afwezigheid of – mogelijk – tegenstrijdig
belang.
Per 1 juli 2021 wordt het verplicht om een belet en ontstentenis-regeling in de statuten op
te nemen. Hierin staan voorschriften voor gevallen waarin alle bestuurders afwezig zijn of
belet zijn om te besturen.
Als basis zijn de standaard statuten van de KNVB genomen, daar zijn onze huidige statuten
ook op gebaseerd. Nu de statuten toch onder de loep zijn genomen, zijn er tevens enkele
ander wijzigingen opgenomen. Het totaal aan wijzigingen is hieronder beschreven.
Voorgestelde wijzigingen zijn hieronder weergegeven:
Artikel 1. Naam en Zetel
Kom te vervallen. 1.4 “De grondslag van de vereniging is de Bijbel, welke zij erkent te zijn
Gods feilbaar Woord en regel om naar te leven.”
Artikel 9. Bestuur
9.1 a Een te benoemen bestuurslid hoeft geen lid te zijn van de vereniging. Wel van de KNVB
bij in functietreding.
Dat is een verruiming van de huidige regel, waardoor er breder geworven kan worden.
9.6 ALV kan bestuurder ontslaan met meerderheid van stemmen. In de huidige statuten is
dat 2/3 meerderheid.

Artikel 10. Bestuursbevoegdheid

10.2 Is aanpassing volgens de WBTR. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders,
berust het bestuur tijdelijk bij de door kascommissie aan te wijzen persoon of personen.
Dit is een aanvulling op de huidige statuten.
10.5 Is een aanpassing in de statuten volgens de nieuwe wet WBTR.
Artikel 15. Algemene Vergaderingen
15.3 ALV worden bijeengeroepen met een termijn van tenminste 8 dagen. In de huidige
statuten is dat 14 dagen.
Artikel 17 Toegang en besluitvorming algemene vergadering.
17.2 Ieder lid heeft één stem, dus ook ieder jeugdlid (middels een rechtsvertegenwoordiger
die tenminste 18 jaar oud is). In de huidige statuten wordt onderscheid gemaakt in leeftijd
en onderwerp. Dat mag niet.
Artikel 18 Statutenwijziging
Voorstel besluit om statuten wijziging te aanvaarden met 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
In de huidige statuten is dat; tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering, waarin tenminste 2/3 van de leden vertegenwoordigd is. Indien geen 2/3 van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeachte het aantal of vertegenwoordigen leden, een
besluit kan worden genomen, mits een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte
stemmen.

