
 

NOTITIE Aanpassing statuten NVHVV 
 
Betreft: Voorstel tot aanpassing van de statuten 
 
 Vastgesteld door het bestuur tijdens de NVHVV-bestuursvergadering op 16 juni 2021 
 Vastgesteld tijdens de ALV van 16 juni 2021 

 

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van 
verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, 
verplichtingen en aansprakelijkheid. Deze wet gaat in op 1 juli 2021. Uit de statuten moet blijken 
dat de vereniging voldoet aan de wet WBTR. Als de statuten niet voldoen, moeten deze worden 
aangepast; hiervoor staat een termijn van 5 jaar na ingang van de wet. De regels moeten uiteraard 
vanaf ingangsdatum van de wet worden nageleefd. 
 
Een afvaardiging van het bestuur heeft zich verdiept in deze wet aan de hand van een 
stappenplan. Hiervoor is een (tijdelijk) abonnement afgesloten via www.wbtr.nl, zoals afgesproken 
tijdens de bestuursvergadering van 10 maart 2021. Aan de hand van 10 stappen is bekeken wat al 
wordt gedaan door de NVHVV en wat nog moet worden opgepakt en/of verwerkt in de statuten. 
 
Hieronder het voorstel voor de wijziging/aanvulling van de statuten, het betreft aanvullingen 
waarvan de commissieleden vinden dat die onvoldoende benoemd of opgenomen zijn in onze 
statuten. De notaris zal uiteindelijk een definitieve tekstwijziging voorstellen, die daarna aan deze 
vergadering en aan de ALV zal worden voorgelegd ter definitieve accordering. 
 
De volgende punten stelt de commissie voor om beter bestuur te waarborgen en te laten opnemen 
in de verenigingsstatuten: 
 

• M.b.t. Goed Bestuur 
Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de 
vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel 
intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden). 

 

• M.b.t. Aansprakelijkheid van bestuursleden 
Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraak: wij zorgen er als bestuur voor dat alle 
huidige en nieuwe bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan 
optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging. 

 

• M.b.t. Tegenstrijdig belang 
Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. 

 

• M.b.t. Afwezigheid van bestuursleden 
Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder van het dagelijks bestuur, dient 
het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden. 

  

http://www.wbtr.nl/


 

 
 

• M.b.t. Meervoudig stemrecht 
Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing. 

 

• M.b.t. Toezicht 
o Wij hebben alleen een bestuur en geen Raad van Toezicht of toezichthoudende 

bestuursleden 
o Wij hebben in onze vereniging verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die 

NIET kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de WBTR. Wij benoemen dit nadrukkelijk 
omdat deze dus geen verantwoordelijkheden hebben op het vlak van toezicht, zoals 
benoemd in de WBTR. De entiteiten die nadrukkelijk niet onder de WBTR vallen als het 
gaat om toezicht, zijn: 

- Werkgroepen 
- Commissies 
- Vrijwilligers 

o Wij hebben een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft 
wel toezichthoudende taken heeft in de zin van de WBTR maar is geen RvT of RvC in de 
zin van de WBTR. 

 

• M.b.t. Bindende voordracht 
Onze vereniging kent geen bindende voordracht, hier hoeft geen extra punt voor te worden 
opgenomen, de huidige statuten vermelden al: Bestuurders worden door de Algemene 
Ledenvergadering op voordracht van het bestuur uit de leden van de vereniging benoemd. 

 

• M.b.t. Raadgevende stem 
Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor de Algemene Ledenvergadering en staan 
bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit 
te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft. 

 
De commissie heeft de statuten doorgenomen en heeft geconstateerd dat de statuten nog moeten 
worden aangepast voor wat betreft artikel 8.2, de zin, “met dien verstande dat één bestuurder 
wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Hartstichting, gevestigd te ’s-Gravenhage”. Dit 
is in overleg met de Hartstichting en na het stopzetten van de subsidies niet meer van toepassing. 
Het voorstel is deze zin uit de statuten te schrappen. 
Tevens stelt de commissie voor de in artikel 8.6 beschreven hernoembaarheid aan te passen en 
de passage - doch maximaal eenmaal - te laten vervallen. 
 
Naast aanpassing in de statuten zullen deze punten worden opgenomen in een nog op te stellen 
Bestuursreglement. Dit reglement zal dienen als uitgangspunt voor bestaande en voor nieuwe 
bestuursleden, zodat voor iedereen duidelijk is wat van hem/haar bestuurlijk wordt verwacht en op 
welke wijze men verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid draagt voor de vereniging. 
 
Namens het DB 
Gerlinde Mulder, voorzitter 
10 juni 2021 


