
Regels in kader van de WBïR van WSV de Peddelaars te Hoogeveen

lnleiding

Wat is de WBTR

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ís bedoeld om bestuur en toezicht van

verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken,

bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen

dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfuerrijking, misbruik van posities en

andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas bl'1jken zaken

als'een greep uit de kas'en 'vriendjespolitiek'vaker voor te komen dan velen denken. De

wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en

vast te leggen.

Het is de wet.
Als vereniging moet je er aan voldoen..

ln dit document treft u aan de afspraken die het bestuur van WSV de Peddelaars op dinsdag

8 juni 2021 collectief heeft afgesproken en vastgelegd. Tijdens het opstellen van deze regels

heeft het bestuur ook een gedragscode voor bestuur en taken van de individuele bestuurder

vastgesteld.
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Hoofdstuk 1 Goed bestuur

Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen i.n het belong vsn de
vereniging. Dat betekent dot w{ zullen handelen ak bestuurder en niet ols privé-persoon,
zowel intern (binnen de vereniging) ols ertern (in relatie met derden).

Bij oankopen stellen w{ het belong van de vereniging voarop. ln situaties die van belang
z{n voor de vereniging, handelen w$ niet op bask van onze persoonlijke voorkeur meer
op basis van wat goed is voar de vereniging.

Wij spreken of dot w{ integer en transparont hondelen. Dat betekent: oog hebben voor
het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. W$ zullen de belangrijkste
beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besÍuiten z'{n
genomen- Daarnoost zfin de goedgekeurde notulen voor elk lid op verzoek Ín te zien.

Wij hebben een beleidsplon waarin de doelen von onze vereniging staan. Daorin stoot
concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit visie document zal
minimoal twee-jaorl$ks (even kalender joar ) beschouwd en eventueel herzien worden en

no een mutatie voorgelegd worden oan de leden tijdens de eerst volgende ALV. Bij deze

evaluatie von het beleidsplan worden enkele leden ( 3-5 stuks ) van de vereniging
uitgenodigd om hun visie te gebruiken bij een eventuele oanpossing

WSV de Peddelaars zal joorlijks trachten te werken met een sluitende begroting. Een

negotieve begroting zal expliciet beargumenteerd worden binnen het bestuur en de

discussie daarover wordt vastgelegd in de notulenWij goon bewust om met uÍtgaven van
het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de
ofgesproken doelen.

Er is een duidel$ke tookomschrijving voor de werkzaamheden van de voorzitter,
secretarís en penningmeester, zools het opstellen en laten goedkeuren von een begroting
en jaarrekening.

Wij toten de leden tijdens de joorlijkse ALV de ftnanciële verantwoording zien zodat zij er
hun oordeel over kunnen geven.

Wij hebben een koscommissie vanuit de ledenkring die jaarl$ks de boekhouding
controleert en verslag uitbrengt oon de leden tijdens de ALV .

. Wi honteren het vier-ogen-principe b$ uitgaven groter don € 2500 Dot betekent dat er
altijd twee bestuursleden akkoord moeten z{n met overboekingen.
Verder heeft nÍet alleen de penningmeester, meor tenminste één onder bestuurslid
(voorzitter) ook altijd inzicht in de actuele financiële stond von zoken.

D.e pennÍngmeester zol í.n de maand na afloop von een kolender kwaftaol alle
bestuursleden inzicht bieden in de financiele stand van zoken van de vereniging. ,-)
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B$ uitgaven boven € 3000 (éénmalig) vrogen wij minimaal i offertes aon bff verschillende

leveranciers. Bij meerjarige verbintenissen die gedurende de loopt$d een bedrog van €
5A00 tu boven goan vragen w$ eveneens minimaal3 offertes We bespreken de offertes
met het bestuur en leggen de besluitvorming over de keuze vost in de notulen.

tsij dergelijke opdrachten oan leveronciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging,
zodat ochteraf altijd duidetijkheid is wat is afgesproken.

Wij spreken af dot we zorgvuldig omgoan met investeringen.

Dot betekent: we volgen de juiste procedures (zie gedragscode bestuursleden en deze

bestuursofsproken in koder WBTR) in het bijzonder bijgrote, risicovolle uitgoven" Bij de

besluitvorming dient er een gedegen onderbouwing von de noodzook van de uitgoven te

zijn, net als een risicoonalyse, een deugdelijke (meerjaren)begroting en reserueringen

voo r toe ko m stig e u itgo ve n.

Wij streven actief noar het tegengoon von fraude en onenigheid doordat wij goede

procedures en afspraken hebben gemaakt. Wij hebben geregeld bestuursb$eenkomsten,

stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangr$kste genomen besluiten. Wij
Ieggen vost wie bij de bestuursvergoderingen oon- en afwezig zijn. Afspraken worden
helder en eenduidí.g geformuleerd. De verslogen worden bewaard en z{n in te zien door

de leden.

leder bestuurslid heeft zich geconformeerd aon de stotuten, het beleidsplan,de
gedragsregels bestuur en deze WBTR regels .

. Wi hebben intern toezicht opgesteld, zoals bedoeld bi Hoofdstuk 6.

. Wtj spreken af dot wij bewust omgoan met risico's voor de vereniging. Bij besluiten
beseffen we ons de risicos's en en streven ernoor die te minimaliseren. leder bestuurslid is
woakzoam op ondetwerpen waor financiële risico's in z{n, risico's op imago schade van

de vereniging en ook risico op (mossool) ledenverlies.

Wij spreken of deze afspraken regelmotig te controleren op octualiteit (tenminste een keer
perjaar, voorafgaand aan de ALV). Zo nodig passen we deze afspraken aon binnen kader
van de wet WBTR en dan geldende statuten.

WSV de Peddeloars zal goan werken met een investeringsplan voor meerdere jaren. Voor
het eerst vonaf 2022.
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Hoofdstuk 2 Aansprakelijkheid

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

1. Voor huidige bestuurcleden:

o W{ zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed z$n geïnformeerd

over de aonsprokelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid

van de vereniging.

W'rj spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstoken binnen onze bevoegdheden btijven.

Dat we handelen conform de wet, statuten en gedragsregels bestuur

Houd je aon de ofsproken zaals neergelegd ín Hoofdstuk 1 met betrekking tot'Goed
bestuur'.

Wij bespreken jaort$ks met de leden de financiële toestand van de vereniging.

We voorkomen dat sproke is von tegenstr$dig belang(en) (zie Hoofdstuk 4 :

Tegenstrijdig belang)

Wij voldoen oon de administratieplichten door te zorgen vaor een overzichtel$ke

boekhouding. Alle juridkche entiteiten hebben verplichtíngen richting belastingdienst.

W$ gaan geen overeenkomsten oon die de vereniging niet kon nakomen.

Wij doen geen betolingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig oan de

belostingdienst ols de vereniging in zwaar weer verkeert en ofstevent op een

faillissement.
o Wi zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevonte wetten, zools de AVG.

2. Voor nieuwe bestuursleden

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

c De finonciëte toestand von de vereniging.

o De ondere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.

o De (onderlinge) werkafsproken.

o De verplÍchtingen di.e het bestuur heeft op bosis van de stotuten, gedragscode bestuur,

taak omschrijving bestuursleden, wet AVG en deze WBTR regels.

Het is een taak van de voorzitter om hier actie in te nemen.
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3. Voor aftredende bestuurcleden

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen w'rj de volgende zaken:

o Het neerleggen von de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.

o Uitschrijving bij de Kamer von Koophondel.

t Dechorge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging
e Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

. Vastlegging van de afspraken,

Het is de taak van de voorzitter om dit te bewaken.

Ten aanzien van de afspraken onder 1,2 en 3 spreken wij at

o Deze afspraken regelmatig te controleren op octuoliteit {tenminste een keer per jaar 2

ioor.)
e Om met nieuwe bestuursleden te evalueren 6 moonden na toetreding tot het bestuur.

Hoofdstuk 3 : Tegenstrijdig belang

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstr$dig belong direct b$ de overige

bestuursleden.

Het bestuurslíd deelt alle relevante informatie aver het (potentieel) tegenstr$dig belang.

Een bestuurslid meldt aan het begin van de vergodering dat h{ een tegenstr{dig belang

heeft of kan hebben b$ een te bespreken ogendo punt.

Bij een tegenstr$dig belong of potentieel tegenstrijdig belong zol het bestuurslid niet
deelnemen oan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp

Als alle bestuursleden een tegenstrlJdlg belang hebben, of omdat een quarum

{minimum oantal vereisten stemmen ) of versterkte/volstrekte meerderheid bij de

stemming niet wordt gehaald omdot één of meerdere bestuursleden een tegenstr[dig
belong heeft, zol het bestuur de beslissing doorventvijzen naar de Algemene

Ledenvergodering .

Als een (potentieel) tegenstr$dig belang merken wg o{s bestuur in Íeder geval aan:

l. Het aangoan ven een overeenkomst met een getdetijk belong tussen de

a

a
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en de bestuurder en/of retaties van de bestuurfl

tl. Het voststellen von de vergoeding von de bestuurder. /
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lll. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten

behoeve von een bestuurder.

. W$ spreken of deze afsproken minstens éénmaal per jaor te controleren op octuoliteit.

Hoofdstuk 4 : Afwezigheid van bestuursleden

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

o Als sprake is von ftijdeliike) afuezigheid vCIn een bestuurder, dient het betreffende

bestuurslid dit direct te melden b$ de overige bestuursleden.

. Bi belet en ont§entenis van één bestuurder (niet ziinde de enige bestuurder) of
meerdere bestuurders z$n de overige bestuurders belost met het bestuur von de

organisatie.

, Bi belet en ontstentenis von alle bestuurders: is de ALV bevoegd om één of
meerdere personen aan te w$zen om t$del$k in het bestuur von de organisotie te

voorzien. Deze ALV wordt uitgeschreven door de Kascommissie die voor de

eerstvolgende kascontrole benoemd is.

o Het bestuur zal bS het nemen van besluiten nogaan of k voldoan oan het minimum

aantal stemmen zoats is vastgelegd in de stotuten.

o Besluiten omtrent tegenstrijdig belang worden schrifteliik vastgelegd in het

bestuursverslag.

o Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en een eventueel

bestuursreglement.

Als het aantol bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zol een

stem mÍng plaotsvinden in de Algemene Ledenvergadering. I ndie n ao nta I

bestuursleden gedaald is tot drie of mínder dient een Algemene Ledenvergadering

uitgeschreven te worden rs. íNB Bij aonpossing stotuten dit stotutair vastleggen.)

Wij leggen de procedure vast in de stotuten of het bestuursreglement.

. . Wtj spreken sf deze afspraken minimaal één keer per jaar te cantraleren ap -^.
actualiteit en relevantie. n / )
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Hoofdstuk 5 Meeruoudig stemrecht

Bínnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

o Het meeruoudig stemrecht is ín onze stotuten dd 31 december 2079 niet opgenomen en

derhalve nu niet van toepassing.

. Bi langdurig (> 6 mnd) belet of ontstentenis von een bestuurslid of bestuursleden en er

daordoor een even oontol bestuursleden in functie is kennen we oon de voorzitter een

dubbele stem uit indien een bestksing genomen dient te worden en de stemmen

staken. Deze situotie zol bij de ev statuten wijziging door notoris beschouwd dienen te

worden en opgenomen worden in de stotuten.

Hoofdstuk 5: Toezicht

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

o Het bestuur zol b$ het instellen von een commissie/ werkgroep etc b$ de leden

benadrukken dot zij bij te nemen besluiten of voorstellen richting bestuur moeten
beseffen dot bij tegenstr$dige belongen het lÍd geen deelgenoot dient te z$n b$ de

besluitvorming in de commissie/ werkgroep etc. Doarnoost zol bestuur commissies
vragen altijd meerdere apties te bek$ken en argumentotie te vrogen voor de keuze díe
gemoakt is.

. Wtj hebben een olgemeen bestuur.

NB Bij eerstvolgende stotuten wijziging zal tegenstr$dig belang toegevoegd dienen te worden
aan de stotuten (info van jurist WBTR.nl )
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Hoofdstuk 7: Bindende voordracht

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken:

Bestuursleden van onze vereniging warden benoemd door een formeel besluit van de

Algemene Ledenvergadering (ALW.De ALV kon zich uitspreken over de benoeming van

een bestuurder.

o Onze vereniging kent geen bindende voordracht.

Hoofdstuk 8 Raadgevende stem

Binnen onze vereniging maken w'rj de volgende afspraken:

Wij nodigen oltijd olle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.

W{ staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende

stem/odvies uit te brengen op voorgenomen besluiten zools de WBTR dat voorschrijft.

Wij spreken af deze afsproak jaorlijks te bekijken om te zien of dit allemaal gebeurt

zoak we hebben afgesproken.

Bovenstaande punten zijn besproken in voltallig bestuur op 8 juni 2A21. Alle bestuursleden

hebben zich akkoord verklaard met de formuleringen.

Ondertekening:

Richard Frans, secr

pennrn9m

o

a
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s, voorzitter


