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Voorstel wijziging statuten – ALV 15 oktober 2021 
 
De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 2021 inwerking getreden. Op grond 
van deze wet moeten de statuten worden aangepast. Tegelijkertijd wordt voorgesteld de statuten op 
de hieronder aangegeven punten te wijzigen conform de modelstatuten van de KNVB versie april 
2021.  
 
Het bestuur stelt voor de huidige statuten zoals vastgelegd in de akte d.d. 29 juli 2014 conform 
onderstaande bepalingen A tot en met L te wijzigen. 
 
In de bepalingen B, D, F, K, L, is de nieuwe tekst ten opzichte van de huidige tekst, ter verduidelijking 
geel gemarkeerd. 
 
 
A 
In artikel 5 (Rechten en verplichtingen) wordt de volgende wijziging conform de modelstatuten van de 
KNVB voorgesteld: 
 
Invoeging van een nieuw lid 1 en 2 en vernummering van de huidige leden 1 t/m 4 naar 3 t/m 6. De 
tekst van de nieuwe leden 1 en 2 is gelijk aan de tekst van artikel 5 lid 1 en 2 van de modelstatuten 
van de KNVB, en luidt als volgt: 
 
1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk 
van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De 
vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en 
schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB 
schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen. 
2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden 
verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene 
vergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard. 
 
 
B 
In artikel 6 (Straffen) wordt de volgende wijziging conform de modelstatuten van de KNVB 
voorgesteld: 
Toevoeging van de term ‘wet’ in lid 1. Met deze toevoeging luidt de nieuwe bepaling als volgt: 
 
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel 
met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de 
belangen van de vereniging worden geschaad. 
 
 
C 
In artikel 11 (Bestuur) wordt de volgende wijziging conform de WBTR en de modelstatuten van de 
KNVB voorgesteld: 
 
Vervanging van de tekst van lid 5 door de tekst van artikel 9 lid 5 van de modelstatuten van de KNVB, 
die als volgt luidt: 
 
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem 
opgedragen taak, waarbij men zich moet richten naar de belangen van de vereniging en de met haar 
verbonden ondernemingen of organisaties. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring 
van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een 
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van 
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 
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D 
In artikel 12 (Vertegenwoordiging) wordt de volgende wijziging conform de WBTR en de modelstatuten 
van de KNVB voorgesteld: 
 
Vervanging van de tekst van lid 3 door de tekst van artikel 10 lid 2 van de modelstatuten van de 
KNVB, zodat lid 3 als volgt komt te luiden: 
 
3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of ontstentenis van 
een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot uitoefening van al zijn taken en 
bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 
waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van 
alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de kascommissie aan te wijzen personen. 
Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een 
bestuurder gelijkgesteld. 
 
 
E 
Ook in artikel 12 (Vertegenwoordiging) wordt de volgende wijziging conform de WBTR en de 
modelstatuten van de KNVB voorgesteld: 
 
Toevoeging aan het slot van dit artikel van een nieuw lid 6 met de tekst van artikel 10 lid 6 van de 
modelstatuten van de KNVB, die als volgt luidt: 
 
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct 
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 11 lid 5. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de 
algemene vergadering.  
 
 
F 
In artikel 15 (Toegang en besluitvorming van de algemene ledenvergadering) wordt de volgende 
wijziging conform een tekstvoorstel uit de toelichting op de modelstatuten van de KNVB voorgesteld: 
 
Toevoeging aan het slot van het huidige lid 1, zodat het nieuwe lid als volgt komt te luiden: 
 
1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, waarbij aan ieder (stemgerechtigd) lid van 
achttien jaar en ouder drie stemmen en aan ieder (stemgerechtigd) lid jonger dan achttien één stem 
toekomt. Het stemrecht van een lid jonger dan achttien kan bij zijn/haar afwezigheid in de algemene 
vergadering door 1 wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend, ook wanneer de wettelijke 
vertegenwoordiger zelf geen lid is van de vereniging. 
 
 
G 
Ook in artikel 15 (Toegang en besluitvorming van de algemene ledenvergadering) wordt de volgende 
wijziging conform de WBTR en de modelstatuten van de KNVB voorgesteld: 
 
Toevoeging van een nieuw lid 4 en vernummering van de huidige leden 4 t/m 7 naar 5 t/m 8. De tekst 
van het nieuwe lid 4 is gelijk aan de tekst van artikel 17 lid 1 sub d van de modelstatuten van de 
KNVB, zodat het nieuwe lid 4 als volgt luidt: 
 
4. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de algemene vergadering over 
moet besluiten.  
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H 
Na artikel 15 wordt de volgende wijziging conform de modelstatuten van de KNVB voorgesteld: 
 
Toevoeging van een nieuw artikel 16 en vernummering van de huidige artikelen 16 t/m20 naar 17 t/m 
21. De tekst van dit nieuwe artikel 16 is gelijk aan de tekst van artikel 18 van de modelstatuten van de 
KNVB, zodat het nieuwe artikel 16 als volgt luidt: 
 
Elektronisch stemmen 
Artikel 16  
1. De leden die krachtens artikel 15 van deze statuten stemgerechtigd zijn, kunnen het stemrecht ook 
uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het 
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de 
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.  
2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel 
worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene 
vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.  
3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. 
 
I 
Het huidige artikel 18 (Statutenwijziging) wordt na vernummering artikel 19. In dit nieuwe artikel 19 
wordt de volgende wijziging conform de modelstatuten van de KNVB voorgesteld: 
 
Toevoeging van een nieuw lid 5 met de tekst gelijk aan die van artikel 19 lid 5 sub b van de 
modelstatuten van de KNVB, zodat het nieuwe lid 5 als volgt luidt: 
 
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in 
het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen. 
 
J 
Ook in het huidige artikel 18 (Statutenwijziging) dat na vernummering artikel 19 wordt, wordt de 
volgende wijziging conform de modelstatuten van de KNVB voorgesteld: 
 
Toevoeging van een nieuw lid 6 met de tekst gelijk aan die van artikel 19 lid 6 van de modelstatuten 
van de KNVB, zodat het nieuwe lid als volgt luidt: 
 
6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de 
KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging. 
 
K 
In het huidige artikel 19 (Ontbinding en vereffening) dat na vernummering artikel 20 wordt, wordt de 
volgende wijziging conform de modelstatuten van de KNVB voorgesteld: 
 
Vervanging van de tekst van lid 5 door de tekst van artikel 21 lid 4 van de modelstatuten van de 
KNVB, zodat lid 5 als volgt komt te luiden: 
 
5. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl 
de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten 
goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt. 
 
L 
Ook in het huidige artikel 19 (Ontbinding en vereffening) dat na vernummering artikel 20 wordt, wordt 
de volgende wijziging conform de modelstatuten van de KNVB voorgesteld: 
 
Vervanging van de tekst van lid 6 door de tekst van artikel 21 lid 5 van de modelstatuten van de 
KNVB, zodat lid 6 als volgt komt te luiden: 
 
6. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB. 
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