
VOORSTEL AAN HET BESTUUR van Vereniging Het Museum 

Te bespreken in de ledenvergadering van 9 november 2021. 

Het bestuur van Vereniging Het Museum 

 

Bij de notaris wordt geïnformeerd welke wijzigingen nog moeten worden doorgevoerd in verband 
met de nieuwe wetgeving per 1-7-2021. Het gaat om nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen. 

 

 

Voorstel wijziging der statuten van Vereniging Het Museum 

Thans staat in de artikelen 10 en 11 het volgende: 

BESTUUR  
Artikel 10  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen en ten hoogste dertien (13) personen. 
Het bestuur bepaalt het voor de werkzaamheden benodigde aantal bestuursleden.  
2. De bestuurders worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering uit 
de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester aan, welke tezamen het dagelijks bestuur vormen.  
3. Voorafgaande aan de algemene vergadering kunnen leden minimaal drie maal vier en 
twintig uur van tevoren schriftelijk bij de secretaris een voordracht indienen voor een 
tegenkandidaat.  
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.  
5. De bestuurders hebben drie jaar zitting en zijn terstond herkiesbaar.  
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden vastgesteld inzake een rooster 
van aftreden en maximale zittingstermijnen. 
 
Artikel 11 
1 Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.  
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee 
gezamenlijk handelende bestuursleden, van wie tenminste één lid is van het dagelijks 
bestuur.  
3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot en met een bij huishoudelijk reglement 
vast te stellen maximum bedrag is de handtekening van de penningmeester voldoende.  
Voor het beschikken over bank- en girosaldi boven gemeld bij huishoudelijk reglement vast 
te stellen maximum bedrag behoeft de penningmeester een tweede handtekening van een 
mede bestuurslid.  
4. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, 
huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de 
goedkeuring van de algemene vergadering. 
  



Voorgesteld wordt dit als volgt te wijzigen: 
 
 

BESTUUR  
Artikel 10  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen en ten hoogste negen (9) personen. 
Het bestuur bepaalt het voor de werkzaamheden benodigde aantal bestuursleden.  
2. De bestuurders worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering uit 
de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester aan. 
3. Voorafgaande aan de algemene vergadering kunnen leden minimaal drie maal vier en 
twintig uur van tevoren schriftelijk bij de secretaris een voordracht indienen voor een 
tegenkandidaat.  
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.  
5. De bestuurders hebben vier jaar zitting en zijn maximaal twee keer herkiesbaar. De 
voorzitter kan maximaal twee termijnen de functie van voorzitter vervullen. 
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden vastgesteld inzake een rooster 
van aftreden en maximale zittingstermijnen. 
 
Artikel 11 
1 Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.  
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee 
gezamenlijk handelende bestuursleden. 
3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot en met een bij huishoudelijk reglement 
vast te stellen maximum bedrag is de handtekening van de penningmeester voldoende.  
Voor het beschikken over bank- en girosaldi boven gemeld bij huishoudelijk reglement vast 
te stellen maximum bedrag behoeft de penningmeester een tweede handtekening van een 
mede bestuurslid.  
4. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, 
huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de 
goedkeuring van de algemene vergadering. 
 
 
  



Thans staat in artikel 16 het volgende: 
 
BESTUURSVERGADERINGEN  
Artikel 16  
1. Het bestuur van de vereniging vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls 
als door een lid van het dagelijks bestuur of tenminste twee andere leden nodig wordt 
geacht.  
2. Het dagelijks bestuur van de vereniging vergadert zo dikwijls een der leden zulks wenselijk 
acht.  
Het regelt zelf de wijze van bijeenroepen van zijn vergaderingen.  
3. De secretaris of de voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur bijeen, met 
vermelding van de plaats, de datum en de tijd alsmede de te behandelen agenda.  
Door of vanwege de secretaris worden notulen opgesteld, die in een volgende 
bestuursvergadering worden vastgesteld. 
 
Voorgesteld wordt dit als volgt te wijzigen: 
 
 
BESTUURSVERGADERINGEN  
Artikel 16  
1. Het bestuur van de vereniging vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls 
als door de voorzitter of tenminste twee andere leden nodig wordt geacht.  
2. De secretaris of de voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur bijeen, met 
vermelding van de plaats, de datum en de tijd alsmede de te behandelen agenda.  
Door of vanwege de secretaris worden notulen opgesteld, die in een volgende 
bestuursvergadering worden vastgesteld. 
 
 
 
 
 
Tevens stelt het bestuur de ledenvergadering voor om het bestuur te machtigen om de 
statuten volgens een advies van de notaris in overeenstemming te brengen met de WTBR, 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 
 
 
 
 
Winterswijk, oktober 2021, 
Het bestuur van Vereniging Het Museum 
 
  



TOELICHTING: 
 
 
Art 10 wordt zodanig gewijzigd dat het bestuur uit minimaal 3 en maximaal 9 personen 
bestaat (is thans minimaal 3 en maximaal 13 personen). 
 
Tevens wordt voorgesteld om het dagelijks bestuur niet meer in de statuten op te nemen. 
Indien het instellen van een Dagelijks Bestuur gewenst wordt geacht, kan dit in het 
huishoudelijk reglement worden opgenomen. 
 
Verder wordt de zittingstermijn van drie jaar gewijzigd in vier jaar (conform de Governance 
Code Cultuur). 
 
 
Art 16 lid 2 wordt geschrapt aangezien dit lid handelt over het Dagelijks Bestuur, dat wordt 
voorgesteld in de statuten te schrappen. 
 
 
De nieuwe WTBR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen vereist enkele 
aanpassingen van de statuten van alle rechtspersonen in Nederland, dus ook van onze 
vereniging. De notaris is gehouden deze wijzigingen mee te nemen bij het passeren van 
wijzigingen van statuten. 


