Organen van de vereniging
De vereniging kent in elk geval een kascommissie, zoals bedoeld in artikel ..., en een
continuïteitscommissie, zoals bedoeld in artikel ...
De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Beperkingen bestuur
Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:
- het lidmaatschap van de kascommissie;
- het lidmaatschap van de continuïteitscommissie.

Continuiteitscommissie
Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn.
Met belet wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag
uitoefenen.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de
continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze
periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

Bestuurstaak
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging.
3. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem met betrekking tot financiën en financiële
afspraken op. Hierin wordt in elk geval opgenomen:
a.
b.
c.
d.

dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt toegepast;
dat personen die voor de vereniging de financiën regelen, een VOG dienen te overleggen;
hoe bestuursleden mogen declareren en binnen welke termijn dat moet gebeuren;
dat bij investeringen van boven de 1.000 euro bij meerdere aanbieders een offerte wordt
opgevraagd.

4. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde
begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan 10% zal voorafgaande goedkeuring van
de algemene vergadering worden gevraagd.
Behoorlijk bestuur
1. Bestuurders zijn bekend met de statuten van de vereniging.
2. Bestuurders gaan geen (financiële) verplichtingen aan namens de vereniging waarvan
bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen.

3. Bestuurders vergewissen zich ervan dat collega-bestuurders hun taken en verplichtingen
kunnen doen en dat het door een medebestuurder gevoerde beleid niet tot risico’s voor de
vereniging leidt.
4. Bestuurders leggen onderling verantwoording af betreffende de uitvoering van de taken.
5. Bestuurders zijn goed geïnformeerd over besluiten die genomen worden en leggen die vast.
Wanneer er geen overeenstemming is worden de bezwaren van bestuursleden ook
opgeschreven (onder andere in notulen).
6. Een bestuurslid die een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt
niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover.
7. Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben dan verschuift de
beslissingsbevoegdheid naar de algemene vergadering van de vereniging.
8. Bestuurders weten dat ze door de rechter kunnen worden ontslagen wegens:
a. Verwaarlozing van zijn taak;
b. Andere gewichtige redenen;
c. Een ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren
van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden;
d. Het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter
(artikel 2:298 lid 1 BW).

Bestuursvorm
De vereniging heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn en hebben een gelijkwaardige
stem. Alleen bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

