
Opmerkingen dhr. A. van der Spek, die leiden tot aanpassing van het bestuursvoorstel, naar 
aanleiding van het gesprek met de deskundige verenigingsrecht: 
 
- De AVL benoemt alle bestuursleden op enkelvoudige voordracht van de RvT    
(in ons voorstel zou de RvT zelf  benoemen en werd de AVL benoeming alleen genoemd voor de 
voorzitter ); in de statuten blijft gehandhaafd het artikel waarin de AVL een tegenkandidaat kan 
stellen ; nu nog door 10 aanwezige leden ; wordt 25 .) 
 
- de in de notitie genoemde marginale toetsing door de RvT van nieuwe leden ( voorzitter van pc) , 
komt te vervallen . De voorzitter van een pc. wordt q.q. lid van de RvT nadat daarvan door de pc 
formeel melding is gemaakt.   
 
- Naast de statuten wordt in dezelfde AVL ook  het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Genoemd is 
ook een afzonderlijk Bestuursreglement en een RvT-reglement ; onze voorkeur gaat uit naar 1 
alomvattend Huishoudelijk Reglement.  
 
- Ook de RvT kan werkgroepen/ commissies instellen uiteraard binnen het taakgebied van de RvT. De 
Rekenkamercommissie zal worden beschouwd als een RvT commissie. 
 
- Veel strikter dan in de notitie  zullen de bevoegdheden van de RVT worden beperkt tot "adviseren". 
Losgelaten wordt het idee dat de RvT goedkeuring geeft of instemt met bv. de begroting, de 
jaarrekening , het beleidsplan etc.  
 
- In geval van liquidatie of surseance zal het bestuur dit aanvragen en de AVL het ontbindingsbesluit 
nemen; ook daarin zal de RVT een adviesrol hebben. 
 
- Ingeval een geheel bestuur opstapt zal de RVT treden in de bevoegdheden van  het bestuur en zo 
snel mogelijk een nieuw bestuur voordragen  voor benoeming door de AVL. 
 
- Overgangsbesluiten : in de vergadering waarin  de AVL de statuten goedkeurt  zullen de leden van 
het huidige DB worden benoemd tot interimbestuur om lopende zaken af te handelen en een nieuwe 
AVL  voor te bereiden ( binnen 4 maanden ). 
 
Zodra de statuten zijn gedeponeerd  is er - automatisch een RvT - dat zich kan bezighouden met de 
selectie van bestuursleden en het opstellen  van een voordracht. 
 
- Buiten de bestuurlijke reorganisatie worden er geen andere wijzigingen  in de statuten opgenomen 
met als enige uitzondering de regeling van het stemmen bij volmacht in de AVL. Daar is nog de keuze 
of het in z'n geheel moet worden  afgeschaft dan wel het aantal volmachten per persoon te beperken 
tot bv. 1   
 
nb.  - er wordt nog gekeken naar de aansprakelijkheidsverzekering (nb is geregeld)  

- een VOG zal verplicht worden voor elk lid van het bestuur en van de RVT    
 
 
 


