
Toelichting statutenwijziging WTC Maarssen november 2020 
 
 

Art. nr. Wijziging Toelichting 

Naam, zetel en 
rechtsbevoegdheid 
 

Art. 1.2 Expliciete vermelding dat het boekjaar gelijk is aan een verenigingsjaar en dat 
dit loopt van 1 januari t/m 31 december.  

Van belang voor o.a. de Algemene 
Vergadering, de financiële 
verslaglegging en de beëindiging van 
het lidmaatschap door opzegging.  

Lidmaatschap Art. 4.4 Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata 
van leden zijn opgenomen 

Verplichting die verband houdt met de 
AVG  

Rechten en 
verplichtingen 

Art. 5 De Verplichting voor leden om statuten en reglementen van NTFU te volgen, 
de belangen van de NTFU niet te schaden en alle overige verplichtingen te 
aanvaarden die de NTFU in naam van de Vereniging aangaat is niet meer in de 
nieuwe statuten opgenomen.  

Besloten om de Vereniging in de 
statuten los te koppelen van de NTFU. 

Straffen Art. 6 De bepaling in de huidige statuten dat leden strafbaar zijn wegens handelen of 
nalaten in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de NTFU 
weggelaten. Idem, voor de vermelding dat leden bij overtreding (d.w.z. 
handelen of nalaten i.s.m. de statuten enz. van de NTFU) zijn onderworpen 
aan de tuchtrechtspraak van de NTFU. Nieuw is dat wordt bepaald hoe lang 
een lid kan worden geschorst. Toegevoegd dat de Vereniging een lid kan 
royeren en wanneer dit kan. Ook is toegevoegd hoe een lid tegen een 
beslissing tot schorsing of royement kan opkomen.  

Zie de hierboven vermelde toelichting. 

Einde lidmaatschap Art. 7.5 In de huidige statuten is opzegging mogelijk 4 weken voor het einde van het 
boekjaar, maar is niet gedefinieerd wat het boekjaar is. In de nieuwe statuten 
moet de opzegging op 1 december bij het bestuur binnen zijn om het 
lidmaatschap te kunnen beëindigen m.i.v. 1 januari van het nieuwe 
kalenderjaar. Verder is nieuw dat opzegging ook digitaal kan plaatsvinden. 

Wijzigingen zijn nodig ter voorkoming 
van onduidelijkheid en vloeien voort uit 
de wet. 

Donateurs Art. 8 Nieuwe bepaling m.b.t. donateurs. Deze maakt tevens duidelijk wat de rechten 
en plichten zijn van die donateurs. 

Moderniseringsslag.  

Bestuur Art. 9 Wijziging in het aantal leden dat door het bestuur of door leden kandidaat kan 
worden gesteld voor een bestuursfunctie (minimaal 3 in plaats van 5), wijziging 
in de spelregels voor aftreden (in de huidige statuten staat dat om de 2 jaar 2/3 
van het aantal bestuursleden aftreedt, in de nieuwe statuten gebeurt dat 
conform een door het bestuur vast te stellen rooster en worden bestuursleden 
voor drie jaar benoemd). Nieuw is dat de Algemene Vergadering bestuursleden 
onder bepaalde voorwaarden kan schorsen of ontslaan. De huidige statuten 
bevatten een regeling voor bestuursvergaderingen, de nieuwe niet.  

Aantal gewijzigd van 5 naar 3 omdat 
blijkt dat het moeilijk is om leden te 
vinden die beschikbaar zijn voor een 
bestuurstaak. Overige wijzigingen zijn 
meer in lijn met de huidige 
regelgeving.  



Vertegenwoordiging Art. 11 Nieuw is dat de vereniging naar buiten toe vertegenwoordigd wordt door de 
voorzitter en de secretaris of de penningmeester of bij afwezigheid door een 
ander bestuurslid. Ook is er een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt 
de Vereniging met een volmacht te vertegenwoordigen. 

Moderniseringsslag 

Rekening en 
verantwoording 

Art. 12 Bestuur brengt 6 maanden in plaats van 2 maanden na afloop van het boekjaar 
het jaarverslag uit. De kascommissie in de huidige statuten bestaat uit 3 leden, 
in de nieuwe statuten uit 2. 

Gewijzigd i.v.m. gewijzigde wettelijke 
voorschriften. 

Algemene 
vergaderingen 

Art. 15 De algemene vergadering vindt uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar 
plaats. De oproeping kan ook digitaal plaatsvinden. In de huidige statuten staat 
dat de algemene vergadering jaarlijks in oktober plaatsvindt, elders in diezelfde 
statuten is dat twee maanden na afloop van het boekjaar.  

De termijn van 6 maanden vloeit voort 
uit wettelijke voorschriften. Digitale 
oproeping is tegenwoordig 
gebruikelijk. 

Toegang, stemrecht 
en besluitvorming 
Algemene 
Vergadering 

Art. 17 Nieuw is dat het bestuur kan besluiten dat leden online aan een vergadering 
kunnen deelnemen en kunnen stemmen. Door het bestuur kunnen daaraan 
voorwaarden worden gesteld. Ook kan het bestuur besluiten dat leden 
voorafgaand aan de algemene vergadering online mogen stemmen. In de 
nieuwe statuten is, in lijn met de wet, opgenomen dat een besluit van een 
orgaan dat in lijn is met de wet of met de statuten nietig is, tenzij uit de wet iets 
anders voortvloeit. In bepaalde in de nieuwe statuten genoemde gevallen zijn 
besluiten vernietigbaar.  

Moderniseringsslag en mooi in tijden 
van Corona. Tevens in 
overeenstemming met de wet.  

Statutenwijziging Art. 18 De oproepingstermijn voor een algemene vergadering over een 
statutenwijziging is in de nieuwe statuten 7 dagen, in de huidige statuten is dit 
nog 14 dagen. De ter inzageleggingstermijn van de concept-statuten is 5 
dagen. In de huidige statuten is dat nog 14 dagen. Verder bepalen de nieuwe 
statuten dat een besluit tot statutenwijziging tenminste 2/3 van de uitgebrachte 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden vereist. In de huidige statuten 
is die voorwaarde ‘verzwaard’   met de eis dat 2/3 van de leden ter vergadering 
aanwezig moet zijn.  

Aanpassingen vloeien voort uit 
gewijzigde regelgeving.  

 

 

Toelichting wijziging van het huishoudelijk reglement november 2020 

Het huishoudelijk reglement is ingekort en in lijn gebracht met de nieuwe statuten. In art. 2.3 is een gewijzigde regeling opgenomen voor beëindiging van het 
lidmaatschap. In het huidige reglement staat nog dat opzegging dient te geschieden voor 1 maart. In het nieuwe reglement staat dat het lidmaatschap wordt 
beëindigd door middel van schriftelijke opzegging een maand voor afloop van het Verenigingsjaar (dit is volgens art 1 van het nieuwe reglement en art. 2 van 
de nieuwe statuten gelijk aan een kalenderjaar). De opzegging gaat dan in met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar. In art. 3.2 en 3.3 is bepaald 
wanneer de contributie voldaan moet zijn en hoe deze voldaan moet worden. In art. 8 is een bepaling over de omgang met persoonsgegevens opgenomen. 
Deze vloeit voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  


