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Aanleiding 

De directe aanleiding voor de aanpassing van onze statuten en het huishoudelijk reglement is een 

wijziging van de wet. Op juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking 

getreden. Deze wet brengt wijzigingen met zich mee voor alle verenigingen en stichtingen. 

De aanleiding voor de wet zijn wantoestanden waarbij bestuurders zich verrijkten ten koste van een 

vereniging of een stichting. Maar het gaat niet alleen daarom. De WBTR is ingesteld om bij alle 

rechtsvormen dezelfde principes van ‘goed bestuur’ te hanteren. De wetswijziging beoogt onder 

meer de regels omtrent het bestuur en toezicht te verduidelijken en op bepaalde punten gelijk te 

trekken met die van een BV en een NV. In hoofdlijnen hebben de wijzigingen betrekking op de 

volgende onderwerpen: 

- Goed bestuur 

- Aansprakelijkheid van bestuursleden 

- Tegenstrijdig belang 

- Afwezigheid van bestuursleden 

- Meervoudig stemrecht 

- Toezicht 

- Bindende voordracht 

- Raadgevende stem 

- Statuten 

- Ontslag 

Niet alle onderwerpen zijn direct van belang voor onze vereniging, maar een aantal wel. Die lichten 

wij hieronder toe.  

Toelichting 

De wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement betreft een algehele herziening. Beide 

documenten zijn overgenomen van de modelstatuten en het model huishoudelijk reglement die de 

KNLTB voor tennisverenigingen heeft opgesteld. Door deze modellen als basis te nemen, zijn de 

statuten en het huishoudelijk reglement juridisch goed opgesteld en zijn ze geschikt voor een 

tennisvereniging.  

De huidige statuten uit 1979 en het huidige huishoudelijk reglement zijn destijds ook gebaseerd op 

de modellen van de KNLTB. Hierdoor blijven veel artikelen ongewijzigd, of zijn de artikelen tekstueel 

anders maar inhoudelijk ongewijzigd. De werkgroep ‘Statuten’ bestaande uit Jan Meijer, Benno de 

Jong en Sander Venema heeft de nieuwe documenten in detail beoordeeld en waar nodig artikelen 

aangepast naar de situatie van TCH. De concept statuten en het concept reglement die nu ter 

goedkeuring op de Algemene Vergadering in stemming gebracht worden, zijn door de KNLTB al 

beoordeeld en geaccepteerd. 
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De te volgen procedure 

Omdat statuten van een vereniging juridisch direct gekoppeld zijn aan de rechtsbevoegdheid van de 

vereniging, zijn er voorwaarden gesteld aan het wijzigen van statuten. De vereniging is verplicht om 

een andere, uitgebreidere procedure te volgen dan bij het nemen van andere besluiten. 

Dit is de te volgen procedure voor het wijzigen van statuten: 

 

1. KNLTB moet de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement beoordelen en 

goedkeuren. 

o Dit is uitgevoerd en het akkoord van KNLTB is ontvangen. 

2. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering waarop over de statutenwijziging wordt 

gestemd, moet minimaal 4 weken van tevoren naar de leden worden verzonden. 

o Dit is uitgevoerd. 

3. Op de Algemene Vergadering moet minimaal 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden 

aanwezig zijn. Het besluit moet met meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte 

stemmen worden aangenomen. 

4. Indien niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn in de Algemene Vergadering, 

dan moet binnen 3 weken een 2e vergadering worden gehouden. In die vergadering moet 

de wijziging met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen worden 

aangenomen, maar er geldt geen eis voor het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 

5. Het genomen besluit moet definitief worden ingediend bij de KNLTB. 

6. De nieuwe statuten moeten in een notariële actie worden opgemaakt. 

7. De nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement moeten worden gepubliceerd op 

de website van de vereniging. 

 

Wijzigingen 

De volgende wijzigingen zijn het belangrijkst voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 

De artikelnummers verwijzen naar de nieuwe documenten. Een overzicht van alle wijzigingen is te 

zien op de website van TCH: www.tchellendoorn.nl. 

 

Statuten: 

Art. 8.8 en 8.9: Dit zijn nieuwe bepalingen waarin het Bestuur de bevoegdheid krijgt om een lid uit te 

sluiten van activiteiten en rente, incassokosten en gemaakte kosten voor een advocaat of 

deurwaarder in rekening kan brengen in het geval dat een lid niet aan zijn financiële verplichtingen 

voldoet. 

Art. 8.10: Dit is een nieuwe bepaling dat leden zich van ongewenst gedrag zullen onthouden. Niet 

onbelangrijk in deze tijd.  

Art.11.1: Het minimumaantal bestuursleden wijzigt van 7 naar 5. 

http://www.tchellendoorn.nl/
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Art. 11.10 (nieuw artikel): 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 aangewezen personen met een bestuurder 

gelijkgesteld. 

Art. 11.13 (nieuw artikel): Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming  

indien hij daarmee een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 

van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 

genomen door de continuïteitscommissie. 

Art.12.3: (nieuw artikel): Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk 

geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het "vier ogen principe" wordt toegepast. 

Art.14.1: Het verenigingsjaar verschuift van 1 november tot 31 oktober naar 1 januari tot 31 

december. Deze wijziging wordt door KNLTB verplicht gesteld, vermoedelijk om het verenigingsjaar 

van de verenigingen gelijk te laten lopen met het boekjaar van KNLTB. 

Art.14.3: De jaarvergadering waarop het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen 

verenigingsjaar moet binnen 6 maanden na sluiting van het verenigingsjaar worden gehouden in 

plaats van binnen 1 maand in de huidige statuten. 

Art 17.6 t/m 17.9: Een aantal bepalingen die (onder voorwaarden) vergaderen en stemmen via een 

elektronisch communicatiemiddel mogelijk maakt.  

Art 19: De huidige bepaling in art. 16.3 dat uitsluitend geldige besluiten genomen kunnen worden als 

tenminste 1/5 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, vervalt. (Voor statutenwijzigingen 

en opheffing van de vereniging blijft wel een quorum gelden). 

 

Huishoudelijk reglement: 

Art.9: Commissies kunnen door de algemene vergadering worden ontbonden i.p.v. door het bestuur. 

Art.11: De Technische Commissie (T.C.) moet uit minimaal 3 personen bestaan en de 

verantwoordelijkheden van de commissie zijn benoemd: “De T.C. is verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren tennis-technische 

beleid. De T.C. draagt ervoor zorg dat alle leden daadwerkelijk actief kunnen deelnemen aan 

trainingen en wedstrijden op hun eigen niveau.” 

Art.17: Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid om voor 

maximaal twee termijnen te worden herbenoemd. Die termijn is tot op heden niet reglementair 

bepaald. 

 


