Toelichting voorstel statutenwijziging Pegasus

Motivatie voor wijziging statuten
Er is een toevoeging nodig in de statuten voor de continuïteitscommissie. De schaakbond
geeft aan dat dit kan via een toevoeging aan de huidige statuten, maar bij erg oude statuten
wordt vernieuwing geadviseerd. Onze huidige statuten zijn van 1991 en wel toe aan
vernieuwing.
De schaakbond heeft in 2021 modelstatuten opgesteld voor de verenigingen, we kunnen hier
eenvoudig op meeliften. De modelstatuten van de bond hebben veel kleine en grote
verbeteringen, waaronder meer flexibiliteit op het punt van het aantal bestuursleden.
Planning
Mei 2022: Extra ledenvergadering voor discussie en feedback vanuit de leden. Graag
ontvangen we al aanmeldingen van leden voor de continuïteitscommissie.
September 2022: Jaarlijkse algemene ledenvergadering met stemming over het voorstel van
de nieuwe statuten. Er is een 50% opkomst nodig en een 3/4e meerderheid.
Oktober 2022: In geval dat de opkomst of meerderheid niet behaald is, wordt er een extra
ledenvergadering bijeengeroepen om nogmaals te stemmen. De oproeping moet minimaal 21
dagen van tevoren gedaan worden inclusief benoeming van dit voorstel.
Aandachtspunten
Artikel 13.6: Een continuïteitscommissie is voortaan verplicht. Deze bestaat uit enkele leden
die bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden de bestuurstaken overnemen of een nieuw
bestuur aanwijzen.
Artikel 14.2: In de nieuwe statuten komt er een bestuursvergadering wanneer de
bestuursleden dit verlangen. In de oude statuten was dit verplicht tweemaal per jaar, wat in
de afgelopen 10 jaar niet gebeurd is. De nieuwe statuten bieden meer flexibiliteit.
Artikel 16.2a: In de nieuwe statuten wordt de vereniging door de voorzitter plus nu een ander
bestuurslid vertegenwoordigd. Dit is volgens het bestuur een degelijke verbetering.
Artikel 17.2: In de oude statuten was er geen maximaal aantal termijnen waarin
bestuursleden herkiesbaar zijn. In de nieuwe statuten zijn bestuursleden maximaal tweemaal
herkiesbaar, oftewel maximaal 9 jaar. Dit is zo overgenomen uit de modelstatuten van de
bond. Het belang van termijnen is dat we als club gedwongen worden om samen de
bestuursfuncties te vervullen.
Artikel 18.3: Balans is voortaan verplicht, deze kan redelijk eenvoudig blijven. De notulen en
het jaarverslag moeten voortaan ondertekend worden door het voltallige bestuur. Zie ook
artikel 21.2.
Artikel 20.1: In de nieuwe statuten is de ledenvergadering besloten. In de oude statuten was
die openbaar. Het bestuur vindt deze keuze en de verwoording moderner.

Artikel 20.6: Punten verwijderd uit de modelstatuten over digitale en hybride vergadervormen
en stemmingen. Dit lijkt ons meer voor een bond dan voor onze vereniging. Schriftelijke
volmacht blijft bestaan.
Artikel 24.3: In de nieuwe statuten is voor een statutenwijziging een 2/3e meerderheid van
stemmen nodig. In de oude statuten was er een opkomst van 50% nodig en een 3/4e
meerderheid. Het bestuur lijkt dit veel moderner. Opmerking: Voor deze ledenvergadering
gelden de oude/huidige statuten.
Artikel 24.4: Statuten moeten bevestigd worden door een notaris in een notariële akte. Dit
heeft tot gevolg dat een inschrijving in het UBO-register ook nodig is. De notariële akte zal
rond de 500 Euro kosten.

De modelstatuten van de schaakbond uit 2021 zijn hier terug te vinden:
https://www.schaakbond.nl/clubs/wbtr-%E2%80%93-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen

