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“De NBvV, dat zijn we samen!”

IN DIT BULLETIN VINDT U AANVULLENDE INFORMATIE OP HETGEEN IN  HET VORIGE BULLETIN GESTELD 
WERD OVER DE WET BESTUUR EN TOEZICHT. DIT N.A.V. ENKELE REACTIES DIE BINNEN KWAMEN. SOMMIGE 

ZAKEN DAARIN WERDEN GELEZEN ALS ZIJNDE EEN VERPLICHTING, TERWIJL HET EEN ADVIES BETROF. GELIEVE 
HIER NOTA VAN TE NEMEN.

TEVENS TREDFT U INFORMATIE OVER DE FACEBOOK GROEP VAN DE NBVV

Door: Albert Zomer en Franc Beekmans

Beste Vogelvrienden,

U bent recentelijk door middel van een nieuwsbrief geïn-
formeerd over het wetsvoorstel Wet Bestuur & Toezicht 
Rechtspersonen. Dit wetsvoorstel verduidelijkt de regeling 
voor bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen etc. Dit 
wetsvoorstel wordt opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

In mijn enthousiasme om u zo snel mogelijk daarover uitleg te 
geven, heb een opsomming gemaakt. Deze opsomming geeft 
de indruk dat u als vereniging of speciaalclub de verplichting 
hebt om aan deze eisen te voldoen. Dat was niet de bedoeling. 
De tekst is opgesteld omdat er verenigingen benaderd zijn door 
commerciële instellingen en die hebben de indruk gewekt dat 
de wetswijziging gevolgen heeft voor ons als NBvV verenigin-
gen. Ik had al aangegeven dat paniek nergens voor nodig is. 
De meeste verenigingen en speciaalclubs hebben het over het 
algemeen goed voor elkaar. Dus actie is in de meeste gevallen 
niet nodig. 

Allereerst wordt in de nieuwsbrief uitleg gegeven over de 
wetswijziging, tot zover is er geen probleem. Hierna volgt 
echter een opsomming. Die blijkt bij een aantal verenigingen 
schijnbaar als verplichting over te komen. Dat was totaal niet 
de bedoeling. Ik (Albert Zomer) moet dus, met welgemeende 
excuses, hierop nuances aanbrengen. Ik ben hier op gewezen. 
Er zijn dus schijnbaar hele goede lezers onder de ontvangers.

Wat betekent e.e.a. concreet uitgelegd voor de verenigingen 
binnen de NBvV? 

1. De vereniging, club of studiegroep moet in bezit zijn van 
heldere en duidelijk te begrijpen regels (het best wor-
den deze vastgelegd in statuten en het best vindt er een 
inschrijving plaats bij de Kamer van Koophandel).

2. Om de aansprakelijkheid van de bestuursleden van de 
vereniging te beperken, kunnen de statuten door een 
notaris worden vastgelegd in een akte (een uitleg over de 
wettelijke aansprakelijkheid kunt u vinden op de NBvV 
site onder downloads). 

3. In de statuten dienen duidelijk de functies van bestuur-
ders, met elk hun eigen verantwoordelijkheid te worden 
beschreven; vervolgens moeten bij de verdeling van de 
bestuursfuncties (als dat mogelijk is) liefst het dagelijks 
bestuursfuncties niet te worden gecombineerd; dus geen 
secretaris/penningmeester e.d.

4. In de statuten dient duidelijk te worden voorgeschreven 
dat jaarlijks door het bestuur  verantwoordelijkheid wordt 
afgelegd over het gevoerde financiële en overige beleid 
tijdens een jaarvergadering of Algemene Vergadering en 
daarvoor moeten alle leden tijdig worden uitgenodigd (zet 
eventueel in de statuten dat er ook digitaal vergaderd mag 
worden als het verboden is om in een grote groep samen 
te komen).

5. In de statuten moet ook vermeld worden dat aan de leden-
vergadering alle rechten toekomen waaronder het recht 
om vragen te stellen (al dan niet mondelijk of schriftelijk 
indien vereist), bestuursleden aan te stellen, te schorsen, 
te ontslaan, het instellen van een huishoudelijk reglement, 
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aanstellen van de kascontrolecommissie, etc.
6. In de statuten kan ook worden opgenomen –en dat is ook 

raadzaam- dat door de algemene ledenvergadering een 
huishoudelijk reglement van de vereniging  kan worden 
vastgesteld. Dergelijke ‘huis’-regels kunnen het functione-
ren van de vereniging ten goede komen (dit is echter geen 
verplichting).

7. De wetswijziging schrijft voor dat belangenverstrengeling 
van (bestuurs-)leden moet worden voorkomen. Dat komt 

Sedert december is de nieuwe facebookgroep Nederlandse Vogelliefhebbers actief. Een aantal vogelvrienden, die iets meer 
hebben met de moderne sociale mediatechnieken beheren deze groep. Het is fantastisch te zien welk bereik dit heeft en hoe 
enthousiast er op gereageerd wordt. Inmiddels zijn bezoekers of deelnemers aan de groep lid geworden van de NBvV. Een aantal 
wist van het bestaan van onze organisatie niet eens af. 
Ook u kunt meehelpen leden te werven. U hoeft er niet voor op pad. U hoeft alleen maar uw vrienden uit te nodigen, voorlopig 
beperken wij ons tot Nederland, Duitsland en Belgie, voor deze succesvolle pagina. 
Kijk zelf eens in de groep. U zult verbaasd staan van de foto’s, de vogelsoorten, de vele volières en kweekverblijven en de tips die 
gegeven worden op allerlei gebied.  

in de wet te staan maar bij een wijziging van de statuten 
kan daarvoor eventueel in eigen regeling worden opgeno-
men.

U begrijpt dat deze adviezen in het belang van uw eigen ver-
eniging zijn en dat keuzes in deze door de leden van uw vereni-
ging, club of studiegroep genomen dienen te worden. 

https://www.facebook.com/groups/nbvv.nl/?ref=share


