


WEBINAR | 18 maart 2021

De Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR)
en de gevolgen voor mijn 
vereniging

• Dit Webinar wordt 
opgenomen

• Geluid uit

• Vragen via chat



Waarom de WBTR er is gekomen…



•Voorkomen van 

misstanden

•Betere bescherming 

bestuurders

Waarom?



1 juli 2021 treedt de 
wet in werking

Voor alle verenigingen, 
stichtingen en 

coöperaties 
(formeel – informeel)

Verplicht

Wanneer, voor wie, verplicht?



Wat moet je als 
vereniging op korte 
termijn doen?

Voor 1 juli:

Bestuurders moeten vastleggen 
hoe zij problemen denken te 
voorkomen.

• Bestuursnotitie

• Bestuursreglement / 
huishoudelijk reglement 



Wat moet je als 
vereniging doen?

Uiterlijk 5 jaar:

Statuten wijzigen 
conform wet WBTR

Let op: na 1 juli WBTR 
boven ‘oude’ bepalingen 
in statuten 



Waar gaat de WBTR over?
Webinar 1 | 18 maart
1. Goed bestuur 

Webinar 2 | 24 maart
2. Aansprakelijkheid
3. Tegenstrijdig belang
4. Ontstentenis/Belet van bestuurders

Webinar 3 | 29 maart
5. Meervoudig stemrecht
6. Toezicht
7. Bindende voordracht
8. Raadgevende stem
9. Statuten



Hoe pak je dit aan? 

1. Alle bestuurders informeren over de nieuwe wet

2. Maak 2 mensen verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

wet binnen de vereniging

3. Bespreken alle voorgestelde stukken en leg dit vast in 

bestuursnotitie of huishoudelijk reglement  

4. Informeer de leden

5. Ga naar de notaris om statuten te wijzen



Goed bestuur? 

• Als bestuurder koop je iets voor de 

club bij de winkelier bij je om de 

hoek: belang voor jou of de club?

• Hoe ga als bestuur om met een lid 

dat zich heeft misdragen?

• Vier-ogen-principe bij uitgaven

• Is er een investeringsplan?

• Werkt de club met een agenda, 

notulen, afsprakenlijst?

• Welke risico’s loopt de club?



Goed Bestuur

Bestuurders stellen het belang van 
de vereniging voorop; samen 
verantwoordelijk voor:

• verantwoordelijk algemene en 
dagelijkse leiding 

• verantwoordelijk functioneren van de 
vereniging

• verantwoordelijk voor de resultaten van 
de vereniging



Wat moet je nu gaan vastleggen?

• Verenigingsfinanciën: geld wordt 
gebruikt voor afgesproken doelen

• Taakomschrijving penningmeester

• vier-ogen-principe bij bepaald 
bedrag

• Meerdere offertes 

• Besluitvorming over offertes

• Leg vast wat is afgesproken bij 
grote opdrachten



Wat moet je nu gaan vastleggen?

Investeringen

• Maak een investeringsplan

• Bij grote uitgaven:
besluitvorming vastleggen/begroting /afschrijving

Voorkomen van fraude en onenigheid
• Agenda, notulen, aan- & afwezigheid, besluitenlijst
• Taakomschrijvingen per bestuurslid
• Beheer bestanden en documenten



Wat moet 
je nu gaan 

vastleggen?

Bewust omgaan met risico’s

•Welke risico’s zijn er: 

welke verzekeringen nodig?

•Maak een risicoanalyse bij 

jaarplannen en begrotingen



Voorbeeld Bestuursreglement

Bestuursreglement van SV de Bal (hierna te noemen: de vereniging)  ter 
bestuursvergadering vastgesteld op 10 mei 2021:

I. Algemeen
Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als 
bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden). 

II. Samenstelling en werkwijze
1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen 

functioneren als goede bestuurders en toezichthouders en adviseurs.……

2. ….

III. Goed Bestuur



Webinar 1: afgerond

Webinar 1 | 18 maart

1. Goed bestuur 

Webinar 2 | 24 maart

2. Aansprakelijkheid

3. Tegenstrijdig belang

4. Ontstentenis/Belet van bestuurders

Webinar 3 | 29 maart

5. Meervoudig stemrecht

6. Toezicht

7. Bindende voordracht

8. Raadgevende stem

9. Statuten



• Website Huis voor de Sport Limburg: hvdsl.nl

• Eigen koepelorganisatie/bond

• WBTR.nl

http://www.hvdsl.nl/


Vragen?



1. Aansprakelijkheid

2. Tegenstrijdig belang

3. Ontstentenis/Belet van bestuurders

Webinar 2 | 24 maart


