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Beste Esch’ers;
1. Inleiding
Via onze site en ook in de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) is
aangekondigd dat onze vereniging voorzien wordt van nieuwe statuten. Onduidelijk was dat
een wijziging van de statuten wordt voorgesteld in de komende ALV.
In deze brief wordt toegelicht
:
 waarom nieuwe statuten nodig zijn;
 hoe we de wijzigingen hebben aangebracht;
 op basis van welke informatie dit is gebeurd;
 hoe verder na goedkeuring
 wat ging er mis in de communicatie
 kunnen de bestuurders van ZVV de Esch hun verantwoordelijkheden aan;
 wat de verschillen per artikel zijn tussen de nieuwe en nu nog bestaande statuten.
2. Waarom nieuwe statuten
Door de KNVB, maar ook door leden, zijn wij gewezen op de gevolgen van de Wet bestuur
en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen (WBTR). Het doel van deze wet
is om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren.
Voor onze vereniging is het gewenst dat de statuten voorzien in ontstentenis (bij voorbeeld
overlijden) of belet (bv. ziekte) van bestuurders.
De KNVB adviseert daarnaast ook dringend de statuten aan te passen als deze van voor
1992 zijn omdat toen de wetgeving ingrijpend is veranderd. We maken dan nu ook van de
gelegenheid gebruik om de statuten te moderniseren.
3. Hoe zijn de wijzigingen aangebracht
Op basis van onze oude statuten (daterend uit 1985) hebben wij een vergelijking gemaakt
met de nieuwe statuten. Ook heeft de overheid een brochure beschikbaar gesteld waarin de
gevolgen zijn opgenomen van de invoering van de wet.
4. Op basis van welke informatie is dit gebeurd
De KNVB heeft ons niet alleen voorzien van modelstatuten maar ook van een toelichting
daarop.
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In de toelichting op die modelstatuten is een toelichting per artikel gegeven waarbij
nadrukkelijk is aangegeven dat een aantal artikel dwingend recht zijn. Dus voor alle
duidelijkheid: een deel van de tekst is niet door ons ingewikkeld gemaakt maar domweg
voorgeschreven.

5. Hoe verder na goedkeuring
Voordat de statuten zijn opgenomen op de agenda van de ALV is de inhoud gecontroleerd
door de KNVB. Op 29 juni 2021 hebben wij een mail ontvangen onze verenigingsadviseur
waarin staat vermeld de concept-statuten voldoen aan de eisen van de KNVB. Volgend
stadium is de het voorleggen en goedkeuren door de leden. Het laatste stadium is passeren
van de akte bij de notaris. Zodra er goedkeuring is gaat het (eventueel gewijzigde) concept
naar de notaris en passeert de akte. Opmerkingen van de notaris kan ertoe leiden dat de
statuten moeten worden aangepast en opnieuw op de ALV-agenda wordt opgenomen.
Daarna wordt begonnen met het opnieuw opstellen van een nieuw huishoudelijk reglement.
6. Wat ging er mis in de communicatie met onze leden
In de statuten van 20 mei 1985 (dat zijn de nu nog geldende statuten) geeft artikel 19 aan
dat de statuten slechts gewijzigd kunnen worden door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar een wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
Dit is dus nu (uitnodiging ALV 3 september) formeel niet goed gecommuniceerd.
7. Kunnen de bestuurders hun verantwoordelijkheden aan
De vereniging heeft voor haar bestuurders een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten Het
lidmaatschap van de vereniging van de KNVB garandeert dat gevraagd en ongevraagd
wordt geadviseerd over beleidszaken en ook de rechtsbijstand is hierdoor geregeld.
De financiële administratie is zodanig ingericht dat bestuurders regelmatig (maandelijks
globaal en per kwartaal gedetailleerd) worden geïnformeerd over de financiële situatie. Waar
dat nodig is worden (corrigerende) maatregelen voorgesteld en genomen.
De 1e en de 2e penningmeester zorgen voor de implementatie van een belangrijke eis: het 4ogenbeleid.
Verbetering moet worden gerealiseerd in de begrotingsprocedure. De begroting voor een
nieuw seizoen moet worden opgesteld en goedgekeurd door de ALV uiterlijk in de maand
juni voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. De ALV moet daarom altijd plaatsvinden in
juni: eerst een Algemeen Bestuursvergadering (AB) en daarna de ALV.
Deze procedure kan worden opgenomen in het nieuwe huishoudelijke reglement dat
noodzakelijk is omdat de basis van dit reglement (de statuten) drastisch wijzigen.
8. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe statuten op een rij
De artikelen opgenomen en de concept statuten komen niet overeen met de nu nog
geldende statuten. Volstaan wordt de belangrijkste wijzigingen.

Artikel
3
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4

Omschrijving
De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen
Als een lid niet wordt toegelaten tot het lidmaatschap van de KNVB kan
betrokkene geen lid worden van ZVV de Esch.
Leden die niet worden toegelaten kunnen dit afdwingen door en verzoek in te
dienen bij de ALV
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Omschrijving
De vereniging (Bestuur, ALV of een ander orgaan) verplichtingen opleggen
aan de leden
Een opgelegde straf wordt op de website van de vereniging gepubliceerd. We
kunnen in een huishoudelijk reglement hiervan afwijken.
Een geschorst lid kent nog maar één recht en dat is in beroep gaan.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van
verenigingsjaar tenzij niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren
Onze donateurs/club van 50 zijn in dit artikel opgenomen
Lid 8 regelt de onafhankelijkheid van bestuursleden (bij voorbeeld een
bestuurslid mag niet verbonden zijn aan een partij die financiering verstrekt).
Als het aantal bestuursleden onder de drie daalt (door belet, ziekte, of
ontsteltenis (niet langer in functie) moet z.s.m. een ALV worden uitgeschreven.
Bij ziekte of vertrek van alle bestuursleden wijst de ALV vervangende
bestuursleden aan
De ALV benoemt een kascommissie bestaande uit drie leden en een
plaatsvervangend lid. Er wordt een rooster van aftreden gemaakt.
Wanneer het lidmaatschap eindigt blijft de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd
Bestuur en Algemene ledenvergadering hebben beslissingsbevoegdheid. Bij
ZVV de Esch hebben commissies (nog) geen apart omschreven
beslissingsbevoegdheid.
Per email uitnodigen voor jaarvergaderingen is nu gelegaliseerd.
Ook al worden ALV’en digitaal gehouden dan blijft verslaglegging verplicht.
Een lid kan, naast een eigen stem, in totaal niet meer dan voor twee andere
leden een stem uitbrengen.
Artikel 2:38 geeft aan ieder lid dat toegang heeft tot de ALV één stem.
Er kan volgens de nieuwe statuten elektronisch worden gestemd.
Voordat een wijziging van de statuten aan de leden wordt voorgesteld is
toestemming nodig van de KNVB (is afgegeven op 29 juni 2021
Net als met een statutenwijziging moet worden gemeld dat in een ALV een
fusievoorstel of ontbindingsvoorstel wordt gedaan
De statuten mogen niet in strijd zijn met de statuten van de KNVB
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