
 

 

 
 
 
 
 
 

Toelichting statutenwijziging 
 
De ‘nieuwe’ statuten zijn opgesteld conform het model dat de KNGU aan 
verenigingen ter beschikking stelt. Deze voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, 
maken digitale besluitvorming mogelijk en sluiten zoveel als mogelijk aan bij wat in 
veel gymnastiekverenigingen gebruikelijk is. Het is daarom praktischer om deze 
modelstatuten te volgen, dan alle nodige aanpassingen in onze eigen oude statuten te 
verweven.  
 
Wij hebben niet onnodig willen tornen aan de inhoud van onze huidige statuten. Daar 
waar de modelstatuten van de KNGU anders bepalen dan onze huidige statuten, 
hebben wij dan ook de bepalingen uit onze eigen statuten aangehouden. Doordat wij 
de statuten in lijn willen brengen met de huidige wet- en regelgeving en praktijk, zijn 
er wel een aantal inhoudelijke wijzigingen. De meest belangrijke benoemen wij 
hieronder:  

- De vereniging heeft niet langer als doel om gelegenheid te geven tot het 
musiceren in een drumband (artikel 4 lid 1 sub a), aangezien de drumband al 
sinds lange tijd is opgeheven; 

- De benoeming van een continuïteitscommissie (artikel 5 lid 2): het bestuur 
stelt voor om bij ontstentenis (vacature) of belet (afwezigheid) van alle 
bestuursleden het bestuur op te dragen aan een continuïteitscommissie (zie 
artikel 14 lid 7). Deze commissie zal door de ALV worden benoemd. De 
continuïteitscommissie kan beslissingen nemen indien sprake is van 
ontstentenis (vacature) of belet (afwezigheid) van alle bestuursleden; 

- Het bestuur bestaat ten minste uit 3 bestuursleden, waaronder een voorzitter, 
secretaris en penningmeester (artikel 14 lid 1): in de huidige statuten staat dat 
het bestuur moet bestaan uit ten minste 5 bestuursleden, waaronder een 
voorzitter, 1e secretaris, 2e secretaris, 1e penningmeester en 2e penningmeester. 
Wij merken dat de benoeming van een 2e secretaris en 2e penningmeester in de 
huidige praktijk niet gangbaar meer is; 

- Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij 
de continuïteitscommissie (artikel 14 lid 7): deze bepaling dient op grond van 
de WBTR in de statuten te worden opgenomen; 

- Het bestuur hanteert met betrekking tot betalingen boven de € 5.000,- het “vier 
ogen principe” (artikel 16 lid 3); 

- Digitale besluitvorming wordt mogelijk gemaakt (artikel 20 lid 6 tot en met 9); 
- De oproepingstermijn voor een ALV wordt 7 dagen in plaats van 14 dagen. De 

oproeping zal niet langer mogelijk zijn door middel van een advertentie in het 
dagblad (artikel 24). 



 

 

 
 
 
 
 
 
Tot slot zijn de volgende bepalingen in de statuten opgenomen: artikel 2 lid 2, artikel 
4 lid 1 sub b en c, artikel 5, artikel 6, artikel 7 lid 2, artikel 8, artikel 10 lid 1 t/m 3 en 
8, artikel 12, artikel 13, artikel 15 lid 5 en 7, artikel 16 1 t/m 5, artikel 17 lid 3, artikel 
21 lid 6 t/m 10, artikel 26 lid 1 laatste zin, artikel 28. Deze bepalingen stonden wel in 
de modelakte van de KNGU, maar (nog) niet in onze huidige statuten. Omdat deze 
bepalingen veelal geen inhoudelijke wijzigingen met zich meebrengen en vooral 
vastleggen waar wij nu in de praktijk al uitvoering aan geven, hebben wij deze 
bepalingen in onze nieuwe statuten overgenomen.  
 
Heb je vragen over de statutenwijziging, neem dan contact op met Marina Luijkx via 
marina@fraternitas.nl. 

 


