
 
 

 

 

De statuten van ’t Eendeëi, februari 2023.  Het overzicht. 
 
Aanleiding 
In 2016 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. Op het gebied van wet en regelgeving is er in 2020 de Wet 
bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) bijgekomen. Deze nieuwe aanvullende regelgeving moet een plaats 
krijgen in onze statuten. 
 
Gevolgde werkwijze 
Het bestuur van ’t Ei is hiermee aan de slag gegaan en heeft de statuten uit 2016 tegen het licht gehouden en 
aanvullingen gemaakt t.a.v. de WBTR. 
Het nieuwe voorstel t.a.v. de statuten is op de ALV van november 2022 per artikel besproken. 
In de ALV zijn nog een aantal aanpassingen voorgesteld. 
 
Deze aangepaste statuten zijn op de website geplaatst en leden zijn uitgenodigd (afspraak in de ALV en uitgelegd in 
de Ei-mail) om voor 1 januari j.l. te reageren. 
Er is niet door leden gereageerd, zodat de statuten zijn voorgelegd aan de notaris. 
De notaris acht het noodzakelijk dat artikel 18 (over de WBTR) nog wordt uitgebreid. Verder heeft hij geen 
inhoudelijk commentaar. 
 
Opmerking van Duo notariaat: Ik heb een kleine passage toegevoegd (in het geel) in verband met de wbtr. Verder 
zagen de statuten er prima uit. 
 
Bevoegdheid bestuur 

Artikel 18 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 

2. Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Elke bestuurslid 

is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem/haar, mede gelet op de aan 

anderen toebedeelde taken, geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij/zij niet nalatig is geweest in het 

treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. 

3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij/zij daarbij een direct of 

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vereniging of als het van 

invloed kan zijn op het te nemen bestuursbesluit. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is de 

algemene ledenvergadering bevoegd het desbetreffende besluit te nemen. 

4. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, maar meer dan twee is, blijft het bestuur bevoegd. 

Indien deze daling langer dan zes maanden duurt of naar verwachting zal duren, is het echter verplicht zo 



 
 

 

spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen of de 

open plaats aan de orde komt. 

5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is verplicht zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand, een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de 

voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. 

 In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het 

gehele bestuur belast. 

 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk 

bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. 

 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat 

 a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere 

oorzaken; of 

 b. de bestuurder is geschorst.  

6. Indien het totale bestuur niet goed functioneert, is artikel 11 lid 4 overeenkomstig van toepassing. 

7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte 

vertegenwoordigd door de voorzitter en een der bestuursleden tezamen. 

8. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van 

deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

Slotopmerking notaris 

Zou je bij de volgende vergadering in de notulen willen opnemen dat de vereniging iedere medewerker van mijn 

kantoor (of een bestuurslid) machtigt om de akte te tekenen. Dat scheelt weer extra besluitvorming. 

Voorstel bestuur: 

Artikel 18 aanpassen zoals voorgesteld door de notaris en machtigingen te verlenen voor het spoedig tekenen 

van de akte. 

Namens bestuur VAG ’t Eendeëi, 

Paul Otto, voorzitter 

 


