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BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN,  

in vergelijking met de statuten van juli 2006 

 

DOEL 

Artikel 3 (is aangevuld)  

2. c. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de bond; 

d. het geven van trainingen; 

e. het organiseren van toernooien; 

h. al hetgeen te doen wat met het vorenstaande verband houdt of daaraan 

bevorderlijk kan zijn. 

 

INRICHTING 

Artikel 4 (aangevuld met de continuïteitscommissie)  

2. De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in artikel 18 

lid 4, en een continuïteitscommissie, zoals bedoeld in artikel 13 lid 6 en 14 lid 3.  

 

LEDEN 

Artikel 5 (hier is beschreven welke gegevens opgenomen worden)  

4. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen, 

de IBAN-gegevens en geboortedata evenals (indien mogelijk) een 

telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen, een 

en ander op een door het bestuur aan te geven wijze. Bij minderjarige leden gaat 

het om de gegevens van de ouder/voogd. 

In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren 

van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.  

 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

Artikel 7 (de paragraaf over ongewenste gedragingen is toegevoegd)  

4. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel 

gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, evenals 

van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die 

door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt 

ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding. 

 

BEGUNSTIGERS 

Artikel 11 (opgenomen dat begunstigers geen stemrecht hebben)  

2. Begunstigers zijn geen leden in de zin der wet en hebben geen stemrecht en 

geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de 

statuten zijn toegekend en opgelegd. 
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BESTUUR 

Artikel 13 (artikel over continuïteitscommissie is toegevoegd)  

6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij 

de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor 

de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen 

personen met een bestuurder gelijkgesteld. 

 

BESTUURSTAAK  

Artikel 15 (verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn uitgebreider 

omschreven) 

2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van 

de vereniging en de daarmee verbonden organisatie. 

3. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op, waarbij met betrekking 

tot betalingen ten minste 1 x per half jaar het inzagerecht in betalingsafschriften 

wordt toegepast. 

4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft 

die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen 

geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is 

te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de 

gevolgen daarvan af te wenden. 

5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 

benoemd. Het bestuur is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van 

commissieleden.  

 

 

SCHORSING BESTUURSLEDEN EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP  

Artikel 17 (termijn en herkiesbaarheid zijn veranderd)  

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie 

in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 

zijn voorganger in. 

 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING. 

Artikel 18 (men kan langer deel uitmaken van de kascommissie)  

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 

kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van 

het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van 

het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar 

bevindingen uit. 
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STATUTENWIJZIGING (duidelijker waaruit meerderheid betstaat en 

toestemming van BNL vereist)  

Artikel 24 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde 

(2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: 

a. het bestuur van de bond, door het bestuur van de vereniging daarom 

verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de 

voorgestelde statutenwijziging, en: 

b. hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is 

ieder bestuurslid bevoegd.  

 

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 25 (toekenning batig saldo duidelijker omschreven)  

3. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan een instelling met een soortgelijk 

doel als dat van de vereniging of een instelling welke uitsluitend een 

maatschappelijk belang beoogt. 

4. De algemene ledenvergadering bepaalt de bestemming van een eventueel 

batig saldo. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN 

Artikel 26 (informatie over huishoudelijk reglement opgenomen)  

1. De algemene ledenvergaderingkan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

2. Overige reglementen kunnen worden vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering of het bestuur. 

3. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

 

Amersfoort, juni 2021  


