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Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Lochem e.o.  
    
 
 
 
 
 
Bestuursnotitie in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die met ingang van 1 
juli 2021 van kracht wordt. Ook Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Lochem e.o. , hierna te noemen 
NVVH  Lochem, dient aan deze wet te voldoen. 
 
WBTR introductie en uitleg 
Het bestuur van NVVH Lochem is zich ervan bewust dat de overheid met deze wet goed bestuur en 
continuïteit binnen besturen beter wil vastleggen en daarmee wil voorkomen dat onverantwoordelijk 
financieel beheer, misbruik van posities, zelfverrijking en andere ongewenste activiteiten verenigingen en 
stichtingen schaden.  
De WBTR leidt tot op een aantal items tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten. Het doorvoeren 
van die aanpassingen moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoeft dus niet voor de 
invoeringsdatum van de wetswijziging  op 1 juli 2021. Wij hebben als vereniging 5 jaar om onze  statuten 
aan te passen. 
 
Goed bestuur 
Goed bestuur houdt in ieder geval in: integer handelen, in het belang van en bij de invulling van de doelen 
van NVVH Lochem, op basis van democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van 
verantwoordelijkheid.  
Voor de bestuursleden zijn de vigerende statuten van (het hoofdbestuur van) Koninklijk NVVH-
Vrouwennetwerk d.d. 23 juli 2014 leidend. In deze statuten is expliciet vastgelegd de samenstelling, 
benoeming en ontslag van het bestuur, zijn taken, bevoegdheden en zijn 
vertegenwoordigingsbevoegdheden. Ook de wijze waarop bestuursvergaderingen dienen te worden 
georganiseerd, hoe rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen worden genomen en hoe deze naderhand in 
notulen moeten worden vastgelegd, is in de statuten vastgelegd.  
NVVH  Lochem kent een zgn. collegiaal bestuur. Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige stem.  
 
Aansprakelijkheid van bestuursleden  
Een bestuurslid is wettelijk verplicht om zijn taken naar behoren te vervullen in overeenstemming met het 
statutaire doel en kan, wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, aansprakelijk 
gesteld worden voor die schade. Het gaat hierbij niet om kleine fouten, maar ernstig verwijtbaar handelen.  
Bij NVVH Lochem wordt contant geldverkeer zo veel mogelijk beperkt en verloopt het betalingsverkeer 
zoveel mogelijk per bank waardoor hiervan automatische registratie plaatsvindt.  
Betalingen door de penningmeester van bedragen meer dan € 400,- geschieden uitsluitend na overleg en 
fiattering door een ander bestuurslid. De penningmeester mag geen uitkeringen doen aan een  bestuurslid 
behoudens als vergoeding voor kosten in de uitoefening van de functie.  
Bestuurders van de NVVH Lochem gaan namens de vereniging geen (financiële) verplichtingen aan met 
organisaties waarvan bekend is dat zij die niet kunnen nakomen. Bestuurders nemen maatregelen tegen 
voorzienbare (financiële) risico’s. Bestuurders vergaderen minimaal zes keer per jaar en leggen onderling 
verantwoording af over de uitvoering van de taken.  Bestuurders zijn goed geïnformeerd over besluiten die 
genomen worden en leggen die vast. Wanneer er geen overeenstemming is, worden de bezwaren van 
bestuursleden opgenomen in de notulen. 
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Tegenstrijdig belang 
Het bestuur moet te allen tijde in het belang van de vereniging NVVH Lochem beslissen. Binnen de NVVH 
Lochem zal een bestuurslid dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing niet 
deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover.  
Het bestuur van de NVVH Lochem is bevoegd een Geheimhoudingverklaring te vragen aan nieuwe 
bestuursleden in het kader van de AVG. 
 
Afwezigheid van één of meer bestuursleden 
De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van 
ontstentenis of belet van alle bestuurders. 
Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. In de statuten van Koninklijk 
NVVH-Vrouwennetwerk zijn in artikel 12 redenen vastgelegd waardoor een bestuurslid zijn functie verliest. 
In de WBTR is in dit verband bepaald dat de rechter een bestuurder van een vereniging kan ontslaan. Met 
belet wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. 
De ontstentenis- en beletregeling is bedoeld om de activiteiten van de organisatie door te laten gaan bij 
afwezigheid van één of meer  bestuursleden.  
Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. 
Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld. De 
volgende bepaling kan dan worden opgenomen in de statuten: 
 
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of 
de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden 
worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Het doorvoeren van de wijziging moet 
gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging.    
 
Meervoudig stemrecht 
De WBTR geeft regels over het meervoudig stemrecht voor bestuurders van verenigingen. Wanneer het in 
statuten mogelijk is dat één bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders 
tezamen, dienen de statuten te worden aangepast. De begrenzing van het meervoudig stemrecht draagt bij 
aan de kwaliteit van het bestuur en voorkomt dat één bestuurder zijn zin kan doordrukken.  
 
Bij NVVH Lochem heeft elk bestuurslid één stem. Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw in 
stemming  gebracht. Als wederom de stemmen staken wordt het voorstel verworpen.  
 
Bindende voordracht van bestuurders 
Wanneer bij het benoemen van een nieuw bestuurslid er maar één kandidaat is, zal in de regel het bestuur 
van NVVH Lochem met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 4 van de statuten besluiten deze 
kandidaat als bestuurder aan te stellen.  
 
Raadgevende stem 

Op grond van de WBTR hebben bestuurders van verenigingen een raadgevende stem in algemene 
vergaderingen. Ook als ze vervolgens zelf mee mogen stemmen. Daarmee kunnen bestuurders in de ALV 
hun visie geven op voorgenomen besluiten.  

 
Interne borging en statuten 
Door ondertekening van deze notitie verklaart het bestuur van NVVH Lochem zich akkoord met de inhoud.  
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Lochem, juni 2021 
 
Het bestuur van Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk Lochem e.o. 
 
 
C.E.A. de Boer-Wagenvoort, voorzitter      J.Y.A. Nederlof, secretaris 
 
 
 
M.B. Mengerink, penningmeester 
 
 
 
 
 
P.M. De huidige statuten van Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk zullen tijdig worden aangepast. 
 
 
 


