WBTR Besluit van het bestuur, voorleggen op de volgende ALV:
Bij de komende aanpassing van de statuten, uiterlijk in 1 juli 2026, zal het volgende worden
opgenomen:
Strijdige belangen:
Een bestuurder moet te allen tijde in het belang van de organisaties beslissen. Een bestuurslid dat
een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel aan de
beraadslagingen en de besluitvorming daarover. Als alle bestuurders in een vereniging een
tegenstrijdig belang hebben dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de algemene vergadering
van de vereniging.
Bij het aantreden van een bestuurder worden potentiële strijdige belangen aan de medebestuurders
gemeld. Tevens wordt aan medebestuurders gemeld wanneer deze strijdige belangen tijdens de
zittingsperiode ontstaan. Bij twijfel over strijdigheid wordt dit in de bestuursvergadering besproken
en de conclusie wordt met redenen omkleed vastgelegd.
Ontstentenis- en beletregeling:
Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt gedoeld
op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. Bij
ontstentenis of belet worden bij afwezigheid van één of meer bestuursleden, om de activiteiten van
de organisaties door te laten gaan, de overige bestuurders (tijdelijk) met de bestuurstaken van het
afwezige lid belast. In de situatie dat er nog maar 1 bestuurder over is of alle bestuurders weg zijn,
dan is de opdracht aan de Algemene Vergadering om een persoon aan te wijzen die de organisatie
bestuurt.
Deze bijzondere ALV kan door elk lid van de vereniging bijeen geroepen worden op de in de statuten
vastgelegde wijze. ( artikel16 lid 3). Bij voorkeur geschied dit door de overgebleven bestuurder of de
voormalig bestuurders, indien deze nog lid zijn van de vereniging.
Opzeggen van het lidmaatschap: Artikel 6, lid 4
Schrappen “ondanks betalingsherinnering”.
Wel moet het lid van de ontzetten op de hoogte worden gesteld, met opgave van redenen en de
beroepsmogelijkheid.
Financiële afspraken:
Het bestuur heeft een overzicht met financiële afspraken ter voorkoming van fouten, vergissingen en
fraude. Dit is een groeidocument dat aangepast wordt aan veranderde omstandigheden en inzichten.
Herin wordt in elk geval opgenomen dat de penningmeester zo min mogelijk geld in kas houdt en dat
hij uitgaven die een nader vast te stellen bedrag overschrijden, niet zonder meer kan doen. Daar
moeten ten minste 2 bestuursleden vooraf schriftelijk fiat aan verlenen.
Dit document wordt jaarlijks als bijlage aan de kascommissie verstrekt.
Deze onderdelen van de aan te passen statuten zullen tot dat moment in de praktijk geëffectueerd
worden.

