
AANVULLENDE ARTIKELEN IVM WBTR - CONCEPT 

 

OPRICHTING/STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING 

Register. 

Artikel nr pm. 

1.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 

opgenomen. 

1.2. Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin 

schriftelijk op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt 

met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de 

instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor 

een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen. 

1.3. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van 

het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand 

besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden 

verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur 

schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de 

noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens 

die aan overheden/publiekrechtelijke instellingen dienen te worden verstrekt in 

verband met een wettelijke verplichting.  

1.4. Het bestuur legt het ledenregister van de vereniging ter inzage van de leden, voor 

zover het hun eigen gegevens betreft. 

 

Aanmelding. 

Artikel nr. pm. 

2.1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur. 

  

Jaarlijkse contributie. 

2.2. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling 

van de verplichting tot betaling van een jaarlijkse contributie te verlenen. 
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Deze voorbeeldstatuten zijn door wbtr.nl (op verzoek van vele gebruikers) in samenwerking met een notaris 

zorgvuldig opgesteld. De tekst is een voorbeeld en moet worden aangepast aan de eigen vereniging. Met dat 

concept ga je naar de eigen notaris om het te bespreken en te komen tot vaststelling.  Het is noodzakelijk een 

notaris te raadplegen om de statuten rechtsgeldig te wijzigen.   

 

DE ARTIKELEN DIE NODIG ZIJN OM TE VOLDOEN AAN DE WBTR ZIJN: 

 

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren. 

Artikel nr. pm. 

       

3.1.  Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken 

verstrekt. 

3.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien 

hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met 

het belang van de vereniging en de met haar verbonden [onderneming of] 

organisatie. De bestuurder heeft  - onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - 

wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen. 

3.3. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 11.3 geen enkele 

bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door 

de algemene vergadering.  

 

Algemene vergadering: besluitvorming buiten vergadering. 

Artikel nr. pm. 

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de 

secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt 

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt 

ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt bij de notulen van de algemene 

vergaderingen gevoegd. 

 


