
Aanvulling op het Huishoudelijk Reglement – 8 maart 2021 

Aanleiding : Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

Onderstaande wordt vooralsnog aangevuld op het huishoudelijk reglement. Betreffende zal voor 1 

juli 2026 hierop worden aangepast. Betreffende artikelen zijn door het bestuur vastgesteld op 8 

maart 2021 en zullen bij de eerste gelegenheid in de ALV ter stemming worden gebracht. 

 

Bij tegenstrijdig belang van bestuursleden wordt als volgt gehandeld: 

i. Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang gelijk te melden aan de overige 
bestuursleden. 

ii. Het bestuurslid zal alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang delen. 
iii. Er zal tijdens elke vergadering worden gevraagd of er iemand een tegenstrijdig belang heeft. 
iv. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd in de besluitenlijst en de manier waarop het bestuur 

hiermee is omgegaan. 
v. Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming aangaande het 

onderwerp waar het (potentieel) tegenstrijdig belang betrekking op heeft. 
vi. Als er vervolgens niet kan worden gestemd volgens de statuten (2 bestuursleden), zal advies 

worden gevraagd aan het operationeel bestuur, dat als 1 stem geldt. 
vii. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben zal het bestuur de beslissing 

doorverwijzen naar de ALV conform statuten. 
viii. Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:  

1. het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds 
en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds; 

2. bij het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg etc. door de vereniging ten behoeve 
van een bestuurder. 

 

Bij ontstentenis van een bestuurslid: 

i. Een bestuurder die (tijdelijke) afwezig is dient dit gelijk te melden aan de overige 
bestuursleden. 

ii. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of voldaan is aan het minimum aantal 
stemmen in de statuten. 

iii. Bovenstaande dient schriftelijk te worden vastgelegd in de besluitenlijst en de manier waarop 
het bestuur hiermee is omgegaan. 

iv. Uit de aangestelde commissies zal een plaatsvervanger worden gevraagd ter vervanging van de 
bestuurder voor de periode tot aan de volgende ALV. Hierover zal naar de leden melding 
worden gedaan. 

v. De plaatsvervanger heeft stemrecht. 
 

Bovenstaand zal voor 1 juli 2026 in de statuten opgenomen worden. 

 

 

 

 


