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Inleiding – WBTR en update coronacrisis
Hierbij ontvangt u inf ormatie over de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
Daarnaast een kleine update in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van ons
ontvangen hebt was van 11 f ebruari 2021.
WBTR – Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Op 10 november 2020 heef t de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit heef t ook gevolgen voor
schaakverenigingen.
Wat verandert er?
De wettelijke veranderingen hebben vo oral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de
aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders met een tegenstrijdig belang aan dat
van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al
gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen voor de meeste schaakverenigingen dus best mee. De
belangrijkste punten staan hieronder.
Statutenwijziging en instellen continuïteitscommissie
De wetswijziging leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten. D e statuten moeten een
bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet
van alle bestuurders. Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van
het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een
continuïteitscommissie worden ingesteld. De volgende bepaling kan dan worden opgenomen in de
statuten:
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de
continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende
deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder
gelijkgesteld.
Het doorvoeren van de wijziging moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoef t
dus niet voor de invoeringsdatum van de wetswijziging te zijn, maar is natuurlijk wel aan te
bevelen. Zeker als de statuten toch al enigszins zijn verouderd.
De KNSB zal zorgen dat er voor 1 juli nieuwe modelstatuten zijn voor de aangesloten
schaakverenigingen. Ook gaan we op zoek naar een mogelijkheid om deze statuten zo eenvoudig
en goedkoop mogelijk door een notaris te laten bekrachtigen.
Besturen volgens de (nieuwe) eisen van de wet
Niet alle nieuwe wettelijke bepalingen hoeven in de statuten te worden opgenomen.
Maar er moet in de praktijk natuurlijk wel aan de wet uitvoering worden gegeven.
De volgende nieuwe wettelijke bepalingen moeten in elk geval tot de bestuurspraktijk gaan
behoren:
•
Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het b elang van de
vereniging. Bij een tegenstrijdig en/of persoonlijk belang mag een bestuurder niet
deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetref f ende onderwerp.
•
Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een
besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen
meestemmen als lid.
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•
•

Een bestuurder mag niet meer stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering dan de
andere bestuursleden tezamen.
Indien de voordracht voor een bestuursf unctie één kandidaat voor een te vervullen plaats
bevat, dan heef t een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd,
tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

Meer informatie?
Kijk naar het webinar van de stichting vereniging en recht over de WBTR :
https://www.youtube.com/watch?v=mGrnPgJ24LM&f eature=youtu.be
Dit webinar duurt ongeveer 23 minuten.
Update coronacrisis – actueel Protocol Verantwoord Sporten en FAQ’s
Zoals u weet heef t het kabinet op 23 f ebruari ter bestrijding van het coronavirus de strenge
lockdown verlengd tot en met 15 maart, maar heef t daarbij wel enkele versoepelingen ingesteld.
Deze versoepelingen betrof f en alleen de buitensport en niet de binnensport . Om die reden hebben
wij in week 8 geen update verzonden. Ook de persconf erentie van gisteren (maandag 8 maart)
leverde geen verandering op voor de schaaksport.
Voortduring van de lockdown betekent dat sporten in een binnenruimte niet is toegestaan.
Zowel voor volwassenen als voor jeugd geldt dus dat wedstrijden en trainingen alleen ‘online’ of
buiten kunnen worden gehouden.
Het actuele Protocol Verantwoord Sporten en de FAQ’s die van kracht zijn vanaf 3 maart vindt u
hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol
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