LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)

Bestuursnotitie inzake goed bestuur
Beeker Racket Zwaaiers (B.R.Z.) te Beek (Limburg)
Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is
een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Deze
wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht van toepassing op de vereniging. De
WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren, door het
opstellen van regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.
In verband met de inwerkingtreding, dient de vereniging de statuten en het huishoudelijk reglement
aan te passen. Het bestuur heeft zich als doel gesteld om de statuten en het huishoudelijk
reglement vast te stellen tijdens de algemene vergadering in januari 2022. Om vanaf 1 juli 2021 te
voldoen aan de WBTR heeft het bestuur van BRZ voorliggend reglement opgesteld en conformeert
zij zich aan hetgeen hierin wordt gesteld.
Het bestuur van BRZ heeft zich bij vergadering d.d. 16 juni 2021 geconformeerd aan het volgende.

Algemeen
a. Taakvervulling bestuur
Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de
vereniging.
b. Werkwijze
Het bestuur is met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de
leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders,
toezichthouders en adviseurs.
c. Tegenstrijdig belang
Bestuurders die tegenstrijdige belangen hebben, mogen niet deelnemen aan de
beraadslaging en besluitvorming waarvan akte in de notulen van de algemene en/of
bestuursvergadering. Nemen de bestuurders toch deel aan de beraadslaging en
besluitvorming, dan is het besluit vernietigbaar. Dat wil zeggen: het besluit blijft van kracht
totdat de rechter het vernietigt. Er is sprake van een tegenstrijdig belang wanneer
bestuurders over een bepaald onderwerp een (in)direct persoonlijk belang hebben dat
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan
worden genomen, kan het besluit worden genomen door een continuïteitscommissie en/of
algemene vergadering.
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d. Beperking meervoudig stemrecht bestuurder
De bestuurder van een vereniging mag niet méér stemmen uitbrengen dan de andere
bestuursleden tezamen.
e. Raadgevende stem
Bestuurders hebben tijdens de algemene vergadering een raadgevende stem. Dat
betekent dat zij hun zienswijze op het besluit toelichten. Als een besluit van de algemene
vergadering buiten de vergadering wordt genomen dan worden bestuurders voorafgaand
aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om hun advies daarover uit te brengen.
Bestuurders hebben naast deze raadgevende stem ook hun eigen stemrecht als lid in de
vergadering.
f. Commissies
De volgende commissies welke actief zijn binnen onze vereniging, kunnen niet worden
gekwalificeerd als een toezichthoudend orgaan. Opgemerkt wordt dat deze lijst niet
limitatief is:
o Accommodatiecommissie;
o Parkcommissie;
o Kantinecommissie;
o Technische commissie;
o Sponsorcommissie;
o Jeugdcommissie;
o Ballonhalcommissie;
o Recreatiecommissie;
o Padelcommissie.
g. Beëindiging bestuursfunctie
Bij de beëindiging van een bestuursfunctie, moet decharge worden verleend door de
algemene vergadering. Na beëindiging wordt spoedig zorg gedragen voor de uitschrijving
(en inschrijving) van het bestuurslid. Het aftredend bestuurslid zorgt voor een goede
overdracht van diens taken naar een volgend bestuurder

Afwezigheid van bestuur
In geval van ontstentenis (het permanent ontbreken van een bestuurder door bijvoorbeeld
ontslag) of belet (het tijdelijk ontbreken van een bestuurder door bijvoorbeeld ziekte) van
alle bestuurders is de vereniging gebaat bij continuïteit en is zij wettelijk verplicht hier zorg
voor te dragen. De vereniging is voornemens om een continuïteitscommissie in te stellen,
die bevoegd is tot het nemen van beslissingen als niemand van het bestuur dat meer mag
of kan. Het bestuur berust dan tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze
commissie aan te wijzen personen. Indien de vereniging (nog) geen continuïteitscommissie
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heeft ingesteld, wordt deze ad hoc ingesteld indien daartoe noodzaak bestaat met
instemming van algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten om één
persoon aan te wijzen die alsdan met het bestuur van de vereniging is belast.

Aansprakelijkheid bij faillissement
In beginsel is de organisatie als rechtspersoon aansprakelijk. Bestuurders kunnen
aansprakelijk worden gesteld. Iedere bestuurder is in geval van faillissement van de
vereniging tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort, indien het bestuur
zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.
Wanneer een bestuurder kan aantonen dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te
wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
van het faillissement af te wenden, is deze bestuurder niet aansprakelijk.

Bezoldiging
Aan bestuurders kan een bezoldiging (vergoeding) worden toegekend door de algemene
vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.

Addendum
In het kader van een zorgvuldige taakverrichting naar het belang van de vereniging draagt
het bestuur, voor zover zij dat niet eerder heeft gedaan, zorg voor het volgende.

Financieel:
o

Zij legt in de statuten vast wie tot vertegenwoordiging bevoegd is en tot welk bedrag;
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o

Zij zorgt voor een actuele en inzichtelijke boekhouding;

o

Zij zorgt ervoor dat de jaarverslaggeving is ondertekend door alle bestuursleden;

o

Zij zorgt ervoor dat de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de
kascommissie of een door de ALV benoemde accountant;

o

Zij zorgt ervoor dat de jaarstukken zeven jaar worden bewaard;

o

Zij hanteert voor het doen van betalingen een vier-ogen-principe;

o

Zij zorgt dat bij investeringen hoger dan 10.000,- euro indien mogelijk en/of noodzakelijk minimaal 3
offertes bij verschillende leveranciers worden aangevraagd. De offertes worden besproken tijdens
een vergadering van het bestuur. Worden geen 3 offertes aangevraagd, dan kunnen leden inzage
vragen in de overwegingen van het bestuur.

Beleid/integriteit:
o

Zij stelt een taak- en functieomschrijving vast;

o

Zij hanteert een benoemingsrooster;

o

Zij legt overeenkomsten schriftelijk vast;

o

Zij controleert en evalueert regelmatig de uitvoering van het beleid en stelt hiervoor een
Planning&Control cyclus op;

o

Zij controleert of de belangrijkste verzekeringen nog doorlopen en passend zijn;

o

Zij denkt na over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;

o

Zij houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy;

o

Zij stelt een gedragsreglement voor verenigingsvrijwilligers vast;

o

Zij vraagt voor functionarissen die een belangrijke positie binnen de vereniging vervullen een
Verklaring Omtrent Gedrag aan;

o

Zij stelt een klachtregeling voor ongewenst gedrag vast.

Vergaderingen
o

Zij houdt notulen en een besluitenregister bij;

o

Zij stelt vóór een vergadering vast of ter ‘tegenstrijdig belang’-onderwerpen op de agenda staan.

Bestuur / bestuursbesluiten
o

Zij houdt er rekening mee dat een bestuurders in een bestuurdersvergadering ieder een stem
hebben;

o

Zij besluit als bestuur over bestedingen die van de begroting afwijken;

o

Zij zorgt ervoor dat de inschrijving van bestuurders bij de Kamer van Koophandel up to date is.
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Overige:
o

Zij grijpt tijdig in bij wanbeleid van medebestuurders;

o

Zij wint zo nodig (extern) advies in;

o

Zij evalueert tijdig alle maatregelen.
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