Toelichting bij de modelstatuten voor verenigingen aangesloten bij de BridgeBond, versie 2021.1

Art.
1.
2.
5. lid 2
8. lid 4 en 5

10. lid 6
13. lid 2

13. lid 6
15. lid 3

17. lid 2

18. lid 1
18. lid 3
24. lid 4

Toelichting
Naam en oprichtingsdatum invullen
Plaats invullen
Lid van Verdienste kan worden toegevoegd
Deze leden zijn niet noodzakelijk, maar wel heel zinvol om de vereniging zich hier in
voorkomende gevallen op te kunnen laten beroepen. Er kan ook een andere regeling
worden opgenomen in de statuten of het huishoudelijk reglement.
Beroep via de ALV bij opzegging van het lidmaatschap door het bestuur is geen
wettelijke verplichting.
Aantal leden of percentage invullen.
Eventueel aangeven hoe lang voor de ALV een voordracht moet worden ingediend.
Door geen termijn op te nemen is er meer flexibiliteit.
De leden van de continuïteitscommissie kunnen ook voor een langere periode worden
benoemd.
Het opnemen van het ‘vier ogen principe’ is geen wettelijke verplichting. Geen goede
controle is in de praktijk wel de oorzaak van de meeste gevallen van onbehoorlijk
bestuur. Door het ‘vier ogen principe’ binnen de vereniging te implementeren wordt
dit risico voor een groot deel weggenomen. Dat is belangrijk i.h.k.v. de WBTR.
Er is geen wettelijke regeling voor het aantal keer dat iemand herkiesbaar is. De hier
opgenomen drie termijnen van drie jaar voldoen aan de aanbevelingen voor Goed
Sportbestuur van NOC*NSF.
Invullen verenigingsjaar.
Het ondertekenen van de jaarverslag (incl. financieel verslag) door alle bestuursleden
is een wettelijke verplichting.
Er is volgens de wet geen aanwezigheid van 2/3 van de leden nodig om te kunnen
stemmen over statutenwijziging. Die drempel is bij ontbinding wel extra opgenomen.
Er is gekozen voor de flexibiliteit in dit model. Uiteraard moet van tevoren
aangekondigd worden dat er gestemd gaat worden over een statutenwijziging, met
daarbij welke wijzigingen het betreft.
Het is een keuze om deze extra drempel bij een statutenwijziging ook op te nemen.

