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

Ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), die plaatsvindt 

op maandag 12 juli 2021 in de Waterlelie te Aalsmeer.  

 

Inleiding 
 
Op 1 juli 2021 wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. 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.  
 
 
Voorgestelde wijzigingen WBTR 
 

1. Nieuw opnemen in onze statuten een bepaling dat de vereniging geen winst beoogt 
(Art 2.3 van de voorbeeldstatuten WBTR).  

2. Onze statuten verduidelijken voor wat betreft ‘Bindende voordracht’. In onze huidige 
statuten wordt dit punt zijdelings aangestipt in de artikelen 19.7 en 14.2, maar dit punt 
moet duidelijker worden benoemd. (Art 9.3 van de voorbeeldstatuten WBTR).  

3. Nieuw opnemen in onze statuten een bepaling inzake ontslag van bestuurders bij 
faillissement of onder curatele stelling. (Art 9.12 b/c van de voorbeeldstatuten 
WBTR). 

4. Nieuw opnemen in onze statuten een bepaling over wat te doen bij ontstentenis van 
alle bestuurders. (Art 9.13 van de voorbeeldstatuten WBTR).  

5. Nieuw opnemen in onze statuten een bepaling over tegenstrijdige belangen van 
bestuurders. (Art 11.2 van de voorbeeldstatuten WBTR).  

6. Onze statuten in algemene zin moderniseren en aanpassen aan de huidige tijd. 
Artikelen waar gesproken wordt over telex en fax aanpassen, en moderne 
communicatiemiddelen toevoegen. Specifiek een artikel opnemen over de optie om 
elektronisch te kunnen stemmen. (Art 17.7 van de voorbeeldstatuten WBTR).  
 
 

Voorgestelde wijziging aanpassing boekjaar 
 
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.  
 
Voorstel om artikel 4, lid 1 van de huidige statuten te wijzigen als volgt: Het boekjaar van 
de vereniging valt samen met het verenigingsjaar. 

 

http://www.wbtr.nl/

