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Zoals eerder aangekondigd op onze ALV zal er in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) statutenwijziging moeten plaatsvinden. Daarnaast is er gesproken om in de 
statuten de mogelijkheid te regelen dat een lid die buiten de regio woont, toe kan treden tot het 
bestuur mits er sprake is van een aantoonbare binding met Witteveen (zoals nu bijvoorbeeld de 
functie van penningmeester extern wordt vervuld).   
 
Hieronder vindt u in vet & cursief afgedrukt wat de wijzigingen zijn. 

• Artikel 11.2 zie toelichting hier boven. Tegelijk waarborgt dit artikel dat er gehandeld kan 
worden bij onvoldoende kandidaten voor het bestuur. 

• Artikel 13.4 & artikel 14.2 zijn opgenomen in kader WBTR. 
 
 

BESTUUR 
Artikel 11 

2. De algemene vergadering kan ook besluiten dat maximaal twee (2) leden van het 
bestuur buiten de leden worden benoemd als deze leden aantoonbaar binding hebben met 
het dorp Witteveen 

BESTUURSFUNCTIES 
BESLUITVORMING VAN HET 
BESTUUR 
Artikel 13 

4. Een bestuurder mag niet deelnemen aan besprekingen of besluitvorming 
over onderwerpen waar hij of zij een persoonlijk belang bij heeft dat strijdig is 
met het belang van de vereniging. 

Wanneer dit aan de orde is geldt: 

- een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige 
bestuursleden; 

- het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig 
belang; 

- bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan het 
overleg en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het 
(potentieel) tegenstrijdig belang 

 

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 14 
1. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan 

vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid 
niettemin een wettig bestuur. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open 
plaatsen aan de orde komt. 
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is de algemene vergadering bevoegd 
om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur te voorzien. 


