
 

 

 

 

  

 

Westervoort januari 2022 

Geachte leden, 

  

Op 28 januari 2020 is er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen, welke op 11 december 2020 in 
werking is getreden. 
Deze Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) verduidelijkt en verbetert de regeling voor bestuur 
en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt 
aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap (bv) 
met beperkte aansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek. 
Ook de Historische Kring Westervoort moet zich als organisatie aan deze wetgeving committeren. 
Voor de HKW als vereniging betekent dit dat er meer duidelijkheid komt over: 

1. de uitgangspunten die bestuurders bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen. 

2. de positie van bestuurders met een tegenstrijdig belang. 

3. de regels over aansprakelijkheid van bestuurders. Ook wordt de regeling voor ontslag van een 
stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt. 

In het kort gezegd wil deze wet misstanden in het bestuur van de vereniging voorkomen. 

Voor onze vereniging betekent dit geen heel grote wijzigingen, onze voorgangers hebben bij oprichting en 
notarieel vastlegging zeer goed en (voor die tijd) vooruitstrevend werk verricht. 
De belangrijkste wijzigingen betreffen de (wettelijke) aanpassing van de leeftijd van jeugdleden van 17 naar 
18 jaar en de wijze waarop de financiën worden gecontroleerd. Dit was jaarlijks, middels de 
kascontrolecommissie, en zal nu frequenter (lees maandelijks) worden uitgevoerd. Ook is de 
bestuursaansprakelijkheid nu beter geregeld. 
Hiertoe zijn de statuten gewijzigd en dient de notariële akte vernieuwd te worden. Uiteraard doen wij dit met 
goedkeuring van onze leden. 
Omdat een bijeenkomst wat lastig is bieden wij u de mogelijkheid de oude en de nieuwe statuten en het WBTR 
document, waarin het bestuur afspraken heeft gemaakt om alles in goede banen te leiden, digitaal te kunnen 
inzien op onze website. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze documenten digitaal te raadplegen dan bieden wij u de mogelijkheid 
deze te komen inzien. 
U mag erop vertrouwen dat wij als bestuur zorgvuldig aan de gehele procedure hebben gewerkt en een sluitend 

document hebben samengesteld. Per 1 juli 2021 dienden alle verenigingen, 

coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te voldoen aan de wet, hetgeen uw bestuur is 
gelukt. 
Indien de leden geen bezwaren naar voren brengen zullen wij het geheel bij de notaris bekrachtigen. Wij hebben 
de documenten geplaatst op de website (www.hkwestervoort.nl/wbtr) en bieden eenieder de gelegenheid om 
te reageren voor 1 maart 2022 (email naar: info@hkwestervoort.nl met onderwerp WBTR). 
In de algemene ledenvergadering van dinsdag 22 maart a.s. zullen we dit onderwerp formeel in stemming aan 
de leden voorleggen. 
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