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WBTR en KNSB modelstatuten



Programma WBTR-sessie

• Welkom

• WBTR – eerste ervaringen

• Modelstatuten

• Statutenwijziging

• Huishoudelijk reglement

• Vragen



WBTR – eerste ervaringen

Wij hebben een 

continuïteitscommissie 

ingesteld
Duidelijk en helder 

uitgelegd

Geen extra kosten 

via een website

Het leek vrij complex, maar na de 

informatiesessies bleek alles 

minder ingewikkeld te zijn

Behoefte aan 

bespreken/aanlever

en van een concept 

van het Huish. 

reglement

Het is even taaie materie en 

het kost tijd om doorheen te 

gaan. Uiteindelijk vonden wij 

het wel de moeite waard.

In bestuursvergadering 

aantal zaken genotuleerd 

die volgens ons belangrijk 

zijn



Goed bestuur (voorkomen onbehoorlijk bestuur)

• Wees je bewust van de risico’s (en aansprakelijkheid) en maak als 
bestuur goede afspraken.

• Zorg er voor dat de statuten en reglementen op orde zijn!

• Ken de statuten en reglementen en wees op de hoogte van de 
WBTR en de betekenis van goed bestuur!

• Informeer je (nieuwe) medebestuursleden.

• Laat aan de leden zien (agendapunt WBTR voor volgende ALV) welke 
stappen en acties zijn genomen (wacht niet totdat leden er zelf om 
vragen). 



Goed bestuur (voorkomen onbehoorlijk bestuur)

• Zorg voor een duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden binnen het bestuur.

• Maak afspraken over toepassing van het 4-ogen principe voor belangrijke (financiële) handelingen.

• Zorg voor goede controle binnen de vereniging en spreek elkaar aan op afwijkingen.

• Leg belangrijke besluiten en afspraken vast.

Handel integer en zorgvuldig!



Als het toch mis gaat (aansprakelijkheid)

• Onbehoorlijk bestuur/ wat is onbehoorlijk bestuur ?

• Is het hele bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag 
van één bestuurder?

• Wat betekent dit voor vrijwillige bestuurders?

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering!

• Standaard onderdeel van het KNSB-lidmaatschap.

• Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

• Inschrijving van alle bestuurders bij de KvK.

• Beschermt het privévermogen van bestuurders tegen het risico 
van persoonlijke aansprakelijkheid.



Modelstatuten



Statuten en reglementen

Het belang van goede en actuele statuten en reglementen:

• Duidelijkheid voor bestuur én leden over geldende afspraken en regels!

• Statuten sluiten aan op de wettelijke vereisten.

• Statuten geven duidelijkheid over de vereisten vanuit de KNSB.

Actuele en goede statuten zijn in het belang van het bestuur en de vereniging!

De KNSB-modelstatuten is een document met een aantal verplichte onderdelen waarin per 1 juli 

2021 de WBTR wijzigingen zijn opgenomen. Wij adviseren om gebruik te maken van de KNSB-

modelstatuten.



KNSB modelstatuten – verplicht - Artikel 14 lid 14 – Belet/ontstentenis

WBTR VERPLICHTING

Bij belet (langdurig tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (overlijden, schorsing of ontslag) van één of 

meer bestuurders berust het bestuur bij de overige (niet door belet of ontstentenis afwezige) 

bestuurder(s). Bij belet of ontstentenis van het voltallige bestuur berust het bestuur bij een reeds 

door de ALV aangewezen continuïteitscommissie of bij de ALV. De ALV kan zelf een besluit nemen, 

dan wel één of meerdere personen aanwijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te 

voorzien. 



KNSB modelstatuten – verplicht - Artikel 15 lid 3 - Adequate controle

WETTELIJKE VERPLICHTING

Lid 3

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich steeds naar het belang van de vereniging 

en de daarmee verbonden organisatie. Daartoe wordt (onder andere) een adequaat controlesysteem 

ingesteld.



KNSB modelstatuten – verplicht - Artikel 15 lid 6 – Tegenstrijdig belang

WETTELIJKE VERPLICHTING

Lid 6

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct 

of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vereniging of als 

het van invloed kan zijn op het te nemen bestuursbesluit. Wanneer hierdoor geen besluit kan 

worden genomen is een reeds door de ALV aangewezen continuïteitscommissie of de ALV bevoegd 

het betreffende besluit te nemen.



KNSB modelstatuten – verplicht - Artikel 23 – lid 3 - Statutenwijziging

Lid 3 

Een besluit tot statutenwijziging moet door de ALV worden genomen en behoeft een meerderheid 

van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen en de goedkeuring van het bondsbestuur.



Statutenwijziging



Statutenwijziging, wat moet je doen?

1. Voornemen tot statutenwijziging in bestuursvergadering en in de ALV.

− Bekijk de bestaande statuten en toets deze aan de WBTR en de modelstatuten van de KNSB.

− Bespreek in het bestuur wens of noodzaak om statuten te wijzigen en stel procedure en planning vast.

2. Melden van de voorgenomen statutenwijziging bij de KNSB via dit formulier.

3. Opstellen conceptversie nieuwe statuten.

Houd rekening met artikelen of passages die verplicht moeten worden opgenomen!

4. Goedkeuring van de statuten bij de KNSB door directeur-bestuurder

5. Vervolgens conceptstukken bespreken op de eigen ALV.

Wijzigingen? Nieuwe goedkeuring aanvragen.

6. Laten passeren van de akte bij de notaris.

7. Definitieve versie statuten aanleveren bij KNSB.

https://survey.enalyzer.com/?pid=r8med5bf


Huishoudelijk Reglement



Huishoudelijk reglement

• In een huishoudelijk reglement kun je interne regels 
van jouw vereniging regelen.

• Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging.

• Hoeft niet langs een notaris, akkoord van de ALV is wel vereist.



Huishoudelijk reglement

Bevat bijvoorbeeld bepalingen over:

• Verdeling van taken en bevoegdheden over de bestuursleden;

• De manier van omgaan met inkomsten, uitgaven, declaraties;

• Andere afspraken voortkomend uit de WBTR, bijv. uitwerking 
van een belet- en ontstentenisregeling;

• De mogelijkheid om commissies in te stellen bijvoorbeeld: 
continuïteitscommissie en/of kascommissie;

• Regels over uitschrijven en uitvoering van de ALV;

• De wijze van besluitvorming;

• De mogelijkheid om commissies in te stellen;

• De wijze van lid worden.



Voorbeeld aanpassing Huishoudelijk reglement als gevolg WBTR 
Belet en ontstentenis

• Artikel x. Continuïteitscommissie

• De continuïteitscommissie wordt benoemd door de ALV en heeft als doel om, wanneer het 

voltallige bestuur door belet of ontstentenis afwezig is, het bestuur van de vereniging op zich te 

nemen. De commissie neemt tijdelijk de bestuurlijke gang van zaken over en presenteert op zo 

kort mogelijke termijn in de Algemene Leden Vergadering een lijst met nieuwe kandidaat 

bestuursleden. De ALV besluit vervolgens over hun benoeming.

• De leden van de continuïteitscommissie hebben dezelfde verantwoordelijkheden en taken als een 

bestuurder.

• Voorbeeld: De continuïteitscommissie bestaat uit minimaal drie personen, die voorheen een 

bestuursfunctie hebben verricht.

• Voorbeeld: De voorzitters van alle afdelingen/secties/commissies, mits zij geen bestuurslid zijn, 

worden (automatisch) benoemd tot lid van de continuïteitscommissie.



Voorbeeld aanpassing artikel Huishoudelijk reglement  - Tegenstrijdig belang

Artikel: Taken bestuursleden / Bestuursvergaderingen

• Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een 
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. 
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen is de door de ALV aangewezen 
continuïteitscommissie bevoegd het betreffende besluit te nemen.

• Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

− Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de

bestuurder en/of familieleden van de bestuurder anderzijds.

− Het vaststellen van een vergoeding die ten goede komt aan de bestuurder (bekleden van meerdere functies

binnen de vereniging).

Het enkele feit dat bestuurder of zijn/haar familie bestuursleden zelf sporten binnen de vereniging,

maakt nog niet dat er altijd sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang.



Voorbeeld aanpassing artikel Huishoudelijk reglement

Financiële afspraken in aanvulling op taak penningmeester;

beheert de gelden van de vereniging:

• bij bedragen boven de € xxx,xx kijkt er altijd een 2e bestuurder mee 
bij de overboeking.

• Er is altijd een 2e bestuurder die toegang heeft tot de actuele 
financiële situatie.

Aanvulling op taken van alle bestuursleden kunnen gedragsafspraken worden toegevoegd:

• handelt integer en transparant. Ze hebben oog voor het verenigingsbelang en geven inzicht in hun 
beslissingen.

• spreken elkaar aan als er bewust of onbewust een risico is van onbehoorlijk bestuur.

• bij overeenkomsten en uitgaven wordt er altijd met minstens één medebestuurder ruggespraak 
gehouden en kijkt hij/zij mee.



Voorbeeld aanpassing artikel Huishoudelijk reglement

Kascommissie

• De leden van de kascommissie hebben 
geen formele toezichthoudende rol.

Andere commissies

• De leden van de commissie hebben 
geen formele toezichthoudende rol.



Vragen?



Waar vind ik?

WBTR

WBTR pagina op knsb.nl

presentatie en video's

Basislidmaatschap KNSB

Lidmaatschap informatie op knsb.nl of in Mijn KNSB

o.a. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Statutenwijziging

Aanmelden statutenwijziging

Modelstatuten (pdf, Word)

https://knsb.nl/algemeen/belangrijk-wbtr-voor-jouw-vereniging/
https://knsb.nl/diensten-voor-verenigingen/knsb-basislidmaatschap/
https://knsb.nl/algemeen/bestuurdersaansprakelijkheid/
https://knsb.nl/diensten-voor-verenigingen/statutenwijziging/
https://knsb.nl/meer-info-statuten/modelstatuten/


Voor vragen kun je contact opnemen met afdeling sportparticipatie

088-4892022 | lidmaatschap@knsb.nl

Bedankt voor je deelname


