Geachte clubleden en bestuursleden,
Hierbij een andere versie van een voorstel tot wijziging van de statuten. Deze versie is besproken met Ruud
de Rijke, Stephan van Dorp, Marko Brons en het bestuur van de Vlaardingse Reddingsbrigade, die allen
instemden met dit voorstel. Helemaal in Jip en Janneke taal lukt niet, omdat statuten aan juridische eisen
moeten voldoen. Vandaar deze aparte toelichting. In meerdere bestuursvergaderingen is uitgebreid stil
gestaan en zijn de aanvullingen hieruit verwerkt in deze nieuwe statuten.
De doelstelling heb ik overgenomen uit de voorgestelde statuten van Ruud en Stephan en uit de oude
statuten, maar de weg waarlangs heb ik wat beperkter gehouden, omdat dit beter in een huishoudelijk
reglement geregeld kan worden. Hetzelfde geld voor lidmaatschappen van de vereniging. Verder heb ik de
volgorde waarin een en ander geregeld wordt meer langs het Burgerlijk Wetboek laten lopen. De volgorde
vind ik dan vaak logischer. Ook heb ik tussen haakjes aangegeven wat het betreffende artikel regelt. Dat
leest wat makkelijker en maakt de statuten toegankelijker. Waar de wet ruimte biedt om de structuur wat
eenvoudiger of praktischer te laten zijn heb ik die genomen. Denk bijvoorbeeld aan: ruimte in tijd wanneer
de jaarrekening vanwege bijzondere omstandigheden niet op tijd aangeleverd kunnen worden, een
kascommissie die niet ieder jaar anders hoeft te worden samengesteld, betalingsverplichting bij opzegging
enz. Dit kan natuurlijk altijd in het huishoudelijk reglement toch nog weer nader worden geregeld, maar dan
behoeven de statuten niet opnieuw te worden vastgesteld en blijft ons de gang naar een notaris met de
daaraan verbonden kosten, bespaard.
Ik heb hierbij tenslotte een toelichting per artikel toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid. Dit maakt
wellicht het gesprek over de statuten beter mogelijk. Deze toelichting maakt overigens geen deel uit van de
statuten, maar maakt dit juridisch gedoe iets toegankelijker.
Rest mij Ruud en Stephan te bedanken voor hun klus, dit was voor mij een goede opstap, en Marco voor zijn
bijdrage van vele uren. Achteraf heb ik ervaren wat voor een klus dit was. Graag ontvang ik commentaar dan
wel aanvullingen van jullie tijdens de ALV.
Lou Wigman
Ab6@vlaardingsereddingsbrigade.nl
Toelichting op de “Statuten van de Vlaardingse Reddingsbrigade (VRB)”
Deze statuten bevatten de basisregels voor de vereniging. Teneinde een flexibele vereniging te kunnen zijn
en de aansprakelijkheid van bestuurders en ook uit kostenoverwegingen is het aan te bevelen om in de
statuten slechts de hoofdstructuur vast te leggen. Nadere uitwerkingen kunnen beter in een huishoudelijk
(intern) reglement worden bepaald.
In de statuten moet dan wel worden bepaald welk orgaan bevoegd is om de statuten op te stellen dan wel te
wijzigen en welk orgaan bevoegd is om het huishoudelijk reglement vast te stellen. Dit wordt geregeld in
artikel 20.
Verder wordt in het Burgerlijk Wetboek een aantal eisen gesteld (dwingend recht) zoals de naam, de
vestigingsplaats, het doel, de wijze waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen.
Ook bepalingen over het financieel saldo bij opheffing van de vereniging, bepalingen over het bijeenroepen
van de algemene ledenvergadering, welke verplichtingen de leden hebben tegenover de vereniging en hoe
deze verplichtingen kunnen worden opgelegd, moeten in de statuten worden opgenomen.
Verder is het beter om regels te stellen over toelating van leden en opzegging van het lidmaatschap,
royement, stemrecht, de belangrijkste bevoegdheden van de algemene ledenvergadering en die van het
bestuur, evenals de samenstelling daarvan en de wijze waarop de vereniging wordt vertegenwoordigd. Ook
is het beter om voorschriften over de jaarrekening, jaarverslag en de kascommissie op te nemen. Dit alles
omdat anders de wet moet worden gevolgd.
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Artikelsgewijze toelichting:
Art 1 Dwingend recht. De naam en de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft moet worden
aangegeven. Het is echter niet noodzakelijk dat de secretaris of het clubhuis eveneens in
Vlaardingen is gevestigd. Het gaat om de inschrijving bij de Kamer van Koophandel waarbij de
vereniging is ingeschreven
Art 2.1 Dwingend recht. Lid 2 en 3 zijn facultatief. Deze zijn echter hier opgenomen om de doelstelling te
concretiseren.
Art 3 Dwingend recht, overigens wordt elke rechtspersoon voor onbepaalde tijd opgericht. Dit artikel hoeft
dus niet noodzakelijk aan de statuten te worden toegevoegd, maar is wel zo netjes.
Art 4 Regelend recht. Door de toevoeging natuurlijke personen, kunnen rechtspersonen geen
lidmaatschap verkrijgen. Uiteindelijk kan de ALV alsnog besluiten iemand het lidmaatschap te
verlenen en blijft hiermee het hoogste orgaan binnen de vereniging.
Art 5 Spreekt voor zich. Het Burgerlijk wetboek kent geen donateurs of begunstigers, maar omdat het
wenselijk lijkt om ongewenste donateurs te kunnen weren is het beter het bestuur deze bevoegdheid
te bieden.
Art 6 Dwingend recht. Het verdient aanbeveling de termijn van een maand op te nemen, omdat anders
iemand vast zit aan een jaartermijn qua lidmaatschap en dus contributie. Anderzijds wordt
voorkomen dat bij een verhoging van de contributie verschillende bedragen ontvangen worden en de
administratie onnodig wordt belast. Overigens leert de praktijk dat er onaangenaamheden ontstaan
bij langdurige verplichtingen “waar men aan vast zit”.
Art 7 Regelend recht.
Art 8 Regelend recht . Hierbij is het van belang om dit in de statuten op te nemen, omdat, strikt genomen,
het niet mogelijk is deze verplichting op te nemen, dan wel gelden te ontvangen. Tevens wordt
hierdoor voorkomen dat het per ongeluk ontvangen van een erfenis, de vereniging aan onbedoelde
gevolgen vast zit.
Art 9 Het is beter om, vanwege de snelle ontwikkeling van presentatiemogelijkheden evenals de snelle
ontwikkelingen in bestuurlijk Nederland, dit aspect in het huishoudelijk reglement onder te brengen
Art 10 Dwingend recht. De vervolgzin is ter bescherming van de aansprakelijkheid opgenomen lid 2 en 3
zorgen voor een soepele mogelijkheid om bestuursleden elkaar te laten aanvullen dan wel te laten
ondersteunen door anderen. Dit betekent ook dat aansluiting van de VRB bijvoorbeeld bij facebook
altijd via het bestuur loopt.
Art 11 Dwingend recht. De toevoeging is bedoeld om familiaire problemen buiten de bestuurskamer te
laten.
Art 12 Regelend recht. Dit artikel regelt de bevoegdheden van het bestuur, wanneer dit niet zou worden
gedaan, behoren deze bevoegdheden uitsluitend bij de ALV te liggen en zou de vereniging
nagenoeg onbestuurbaar worden. Nu kan de ALV in grote lijnen goedkeuring verlenen en kan het
bestuur de feitelijke rechtshandelingen verrichten en de vereniging naar buiten toe
vertegenwoordigen.
Art 13 Dwingend recht. Om misverstanden te voorkomen is opgetekend dat het verslag door alle
bestuurdersleden moet worden getekend.
De bevoegdheid van de ALV om een kascommissie te benoemen mag niet worden beperkt. De
zittingstermijn van een jaar en de beperkingen van herbenoeming keren daarom niet terug. Vanwege
onvoorziene omstandigheden kan de termijn waarbinnen verantwoording moet worden afgelegd
worden verlengd met maximaal vijf maanden door de ALV. Het wordt wenselijk geacht deze
ontsnapping in de statuten op te nemen. De bewaartermijn is teruggebracht tot 7 jaar.
Art 14 Regelend recht. Het BW kent slechts een oproeptermijn alleen voor een vergadering waarin moet
worden besloten over statutenwijziging en dergelijke en voor situaties waarin een bepaald deel van
de vereniging een ALV wenst uit te roepen.
Voor de leden is het evenwel beter om ieder de gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op een
vergadering. Voor het overige is veelal sprake van dwingend recht.
Art 15 Regelend recht.
Art 16 Facultatief recht. Door de voorzitter en de secretaris en één bestuurslid de bevoegdheid te geven de
notulen vast te stellen wordt voorkomen dat een jaar na dato de notulen nog moeten worden
vastgesteld. Een derde bestuurslid geeft voldoende waarborg voor een juiste vaststelling.
Art 17 Dwingend recht. De vereniging is voor en van de leden en dit wordt zichtbaar in het stemrecht. Om
de voortgang in de besluitvorming van vergadering te bevorderen is de speciale rol van de voorzitter
overgenomen uit de oude statuten zonder aan het eerste aspect af te doen (dit betreft n.l. regelend
recht).
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Art 18 Dwingend recht. Omdat alle leden de gelegenheid moeten hebben om zich uit te spreken over de
statuten is de oproep en het ter inzage leggen met zoveel waarborgen omgeven. Anders dan onder
de oude statuten is thans een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen voldoende om
hierover te kunnen besluiten.
Art 19 Dwingend recht. Omdat uiteindelijk de leden over het al dan niet voortbestaan moeten kunnen
besluiten, zijn dezelfde waarborgen als bij het vorige besluit van toepassing.
Art 20 Facultatief recht. Hierbij geldt dat ook besluiten en gewoonten binnen een rechtspersoon (zoals de
vereniging) een bron van recht kunnen zijn. Om dit een beetje te reglementeren is een huishoudelijk
reglement bijzonder handig zonder dat voor iedere wijziging een gang naar de notaris en de daaraan
verbonden kosten noodzakelijk is. Uiteraard mogen deze niet in strijd zijn met de statuten.
Art 21 Spreekt voor zich.
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