
Aanpassen Statuten 

Bijlage 1 bij de agenda van de ALV  

Inleiding 
Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
aangenomen. De wet is op 1 juli 2021 in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen 
en stichtingen, waaronder sportbonden, sportorganisaties en de lokale verenigingen. 
 
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aan-
sprakelijkheid en de besluitvorming van bestuurders. Vooral als er een tegenstrijdig persoonlijk 
belang speelt. Veel wat nu in de wet extra is vastgelegd als verplichting is gelukkig al gangbaar in de 
praktijk. De gevolgen voor lokale verenigingen vallen dus best mee.  
 
Eén van de wetswijzigingen leidt tot een verplichte aanpassing in de Statuten. Andere wijzigingen 
mogen in de Statuten opgenomen worden, maar daar heeft het bestuur niet voor gekozen. Wel 
wordt het advies opgevolgd om een deel van die wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement op te 
nemen. 
 
Art.8 lid 6 toevoegen 

6.  Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteits-
commissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode 
verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. De 
continuïteitscommissie bestaat uit ten minste twee leden die door de algemene vergadering 
worden benoemd. Het lidmaatschap van de continuïteitscommissie is onverenigbaar met: 
-  het bestuur; 
-  het lidmaatschap van de kascommissie; 
-  (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie. 

 

Vervangen art. 17 lid 1 
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 
     De oproeping geschiedt middels het verenigingsblad of schriftelijk aan de adressen van de leden 
     volgens het ledenregister in artikel 4 , of digitaal via een e-mail aan de e-mailadressen van de  
     leden volgens het ledenregister in artikel 4, dan wel door plaatsing van een aankondiging in een  
     plaatselijk veelgelezen huis aan huis verspreid blad. De termijn van oproeping bedraagt tenminste 
     zeven dagen. 

Geldigheid statutenwijziging 
Een besluit tot statutenwijziging  behoeft volgens art.18 lid 3 een meerderheid van tenminste 2/3 
van de uitgebracht stemmen. Bovendien moet tenminste 2/3 van de leden aanwezig dan wel ver-
tegenwoordigd zijn. 
Is dit vorenstaande niet gehaald, dan wordt er binnen 4 weken een tweede vergadering gehouden. 
Dan maakt het niet uit hoeveel leden er aanwezig of vertegenwoordigd zijn, maar wel moet tenmin-
ste 2/3 van deze leden voor de wijziging stemmen. 
Daarna moet de wijziging middels een notariële akte werkend gemaakt worden.  
 


