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Voorstel tot wijziging van de statuten van ZSC Oceanus (Oceanus) te Aalsmeer.  

Ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 14 juni 2022  

 
Inleiding 
 
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. 
Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De 
overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 
zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en 
stichtingen schaden. 
 
Om vast te stellen in hoeverre Oceanus voldoet aan de eisen van de WBTR heeft het 
bestuur van Oceanus gebruik gemaakt van het stappenplan en de voorbeeldstatuten, zoals 
te vinden op de website www.wbtr.nl, en deze afgezet tegen de huidige statuten en het 
huishoudelijk reglement van Oceanus. Hieruit is gebleken dat Oceanus met de huidige 
statuten grotendeels voldoet aan de eisen, zoals die door de WBTR worden gesteld. Om 
helemaal aan te sluiten op de eisen van de WBTR is aanpassing van onze statuten op een 
aantal onderdelen nodig, hiervoor vragen wij goedkeuring van de ALV.  
 
De voorgestelde wijzigingen zijn tot stand gekomen door het vergelijken van de huidige 
statuten van Oceanus (bijlage 1) met de voorbeeldstatuten van de WBTR (bijlage 2), en de 
voorbeeldstatuten van de KNZB (bijlage 3). In overleg met notaris Geert Labordus zijn de 
gewenste wijzigingen verwerkt in de concept statuten (bijlage 4), die nu ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de ALV.   
 
In aanvulling op de wijzigingen uit hoofde van de WBTR is het bestuur ook voornemens om 
het boekjaar te wijzigen. Bij de controle van de jaarcijfers 2019 heeft de kascommissie 
aangegeven dat een wijziging van het boekjaar de inzichtelijkheid van de cijfers van 
Oceanus ten goede zou komen. De vereniging heeft te maken met een seizoen dat loopt van 
1 september tot en met 31 augustus, de jaarcijfers worden nu opgesteld per kalenderjaar. Dit 
leidt per jaareinde tot aanzienlijke overlopende posten, wat het inzicht in de financiële situatie 
van Oceanus bemoeilijkt.  
 
 
 
Procedure statutenwijzing 
 
Onze huidige statuten melden met betrekking tot een statutenwijziging het volgende: 
 
Artikel 21, lid 3: ‘Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een 
meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene 
vergadering, waarin zoveel leden aanwezig zijn, dat tenminste de helft van het aantal 
stemmen van alle leden kan worden uitgebracht.’ 
Artikel 21, lid 4: ‘Indien in een algemene vergadering… dit quorum niet aanwezig is, wordt 
een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later 
dan vier weken na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit 
tot statutenwijziging te nemen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte 
der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan 
worden uitgebracht.’ 
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Het totale ledenbestand per 14 januari 2022 bedraagt in totaal 355 leden, waarvan 125 
juniorleden (ieder één stem) en 230 seniorleden (ieder vijf stemmen). Het totale aantal 
stemmen komt hiermee op 1.275. Om een stemming te houden die voldoet aan de eisen in 
de statuten zouden in de ALV waarin de statutenwijziging wordt voorgelegd dus de helft van 
1.275 stemmen is 638 stemmen aanwezig moeten zijn. Gemakshalve even uitgaand van 
alleen seniorleden komt dat neer op een benodigde opkomst van 128 leden, waarbij voorstel 
minimaal 85 leden voor zouden moeten stemmen. De ervaring heeft ons geleerd dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat een dergelijke opkomst wordt gehaald. Om toch tot een geldige 
goedkeuring van de ALV met betrekking tot de statutenwijziging te komen is een tweede 
vergadering gepland op 28 juni 2022, zodat we artikel 21, lid 4 kunnen volgen. 
 
 
Stemming ALV 14 juni 2022 
 
Seniorleden aanwezig: 
Juniorleden aanwezig: 
Totaal aantal stemmen: 
Stemmen voor statutenwijziging: 
Stemmen tegen statutenwijziging: 
Stemming geldig ja/nee: 
Voorstel aangenomen ja/nee: 
 
 
Stemming ALV 28 juni 2022 
 
Seniorleden aanwezig: 
Juniorleden aanwezig: 
Totaal aantal stemmen: 
Stemmen voor statutenwijziging: 
Stemmen tegen statutenwijziging: 
Stemming geldig ja/nee: 
Voorstel aangenomen ja/nee: 
 


