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Aan:
•
Besturen van de afdelingen
•
Besturen van de speciaalclubs
•
Bondsraad

IN DIT BULLETIN VINDT U INFORMATIE OVER:

•
•
•

De nieuwe Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen
Uw mogelijkheden bij fusieplannen
De betaling van NBvV-facturen

BETALING FACTUREN
Aan de ringencommissarissen en penningmeesters:
Wellicht ten overvloede wijzen we u er nog eens op dat de facturen voor de ringen en de contributie door het bondsbureau
middels automatische incasso worden geïncasseerd. Helaas komt het nog steeds voor dat afdelingen deze facturen zelf gaan
betalen. Met als gevolg dat het bedrag dus twee maal wordt afgeschreven. Dat moet natuurlijk weer met allerlei gedoe herstelt worden. U hoeft na ontvangst (de ringencommissarissen ontvangen de factuur per mail – de penningmeesters ontvangen de contributienota per post) dus niets meer te doen dan zorgen dat er voldoende saldo op de rekening in kwestie staat.

FUSIEPLANNEN???
Wij weten dat er nogal wat afdelingen zijn die (om
verschillende redenen) overwegen om samen te gaan met
anderen of dat idee in hun achterhoofd hebben. Maar
daarbij komt heel wat kijken. Hoe pak je bijvoorbeeld
zoiets aan en wat zijn zaken die daarbij van belang zijn?
Lastige materie dus!
Welnu, van Dhr. Steijvers (secretaris van De Goudvink uit
Oude Pekela) ontvingen wij een handige informatiemap
over dit onderwerp. Zo handig dat we hen om toestemming
gevraagd hebben om de informatie met alle afdelingen te
delen. De map is vanaf heden te vinden op de website van
de NBvV.
We vroegen Dhr. Steijvers om e.e.a. kort te introduceren
voor zijn collega-bestuurders. Onderstaand zijn bericht:

De lokale vogelverenigingen vormen het fundament van de
NBvV. En met die lokale vogelverenigingen gaat het niet altijd
goed. Het aantal leden daalt en de besturen vergrijzen. Vaak
zijn er onvoldoende menskracht en middelen om de traditionele taken van een vogelvereniging naar behoren uit te voeren.
Laat staan dat men toekomt aan het in praktijk brengen van

creatieve ideeën om onze liefhebberij in stand te houden.
Er zijn verenigingen die de toekomst zo donker inzien dat ze
zich maar opheffen. Wat in de loop der tijd met veel moeite,
doorzettingsvermogen en geld is opgebouwd, verdwijnt dan in
één klap. Doodzonde!
De hier beschreven trend beperkt zich niet tot de vogelliefhebberij. Ook verenigingen die geheel andere doelen nastreven,
zien zich met dit probleem geconfronteerd. Het is ook maar de
vraag waar deze ontwikkelingen op uit lopen. Komt er straks
toch een nieuwe frisse generatie opzetten die het belang van
het verenigingsleven weer inziet? We weten het niet.
Maar we weten wel een manier om voor de nabije toekomst
onze vogelliefhebberij veilig te stellen. En die manier bestaat
uit het efficiënter inzetten van de menskracht en de middelen
die we nog hebben. Dat komt dan veelal neer op het samengaan van lokale verenigingen. Uit een aantal kwakkelende
verenigingen groeit dan weer een daadkrachtige organisatie.
Dit is snel gezegd, maar in de praktijk heeft het nogal wat
voeten in de aarde. Initiatieven tot samengaan van verenigingen in het algemeen blijken helaas voor 50% te mislukken.
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De oorzaak is vaak onbekendheid met allerlei technische en
organisatorische aspecten. Belangrijker nog zijn de emotionele
weerstanden die grote veranderingen in organisaties altijd
oproepen.
In zuidoost Groningen zijn 5 verenigingen zo’n 4 jaar geleden de weg naar samengaan ingeslagen. De coronapandemie
heeft er voor gezorgd dat het proces nog niet is afgerond. De
werkgroep die het samengaan gestalte heeft gegeven, vond
het een groot gemis dat de ervaringen die andere verenigingen
op dit gebied al hebben opgedaan niet op schrift zijn gesteld.
De werkgroep heeft daarom een informatiemap samengesteld
waarin voor zover bekend alle aspecten die met samengaan
te maken hebben aandacht krijgen. Het moet niet zo zijn dat

bij ieder initiatief tot samengaan het wiel weer opnieuw moet
worden uitgevonden.
Het belangrijkste uitgangspunt bij dat alles is dat men zich
niet krampachtig moet blijven vastklampen aan de korte
termijn belangen van een kwakkelende lokale vereniging. Heb
ook oog voor de belangen van de buurverenigingen! Heb ook
oog voor de belangen van de vogelliefhebberij op districts- en
bondsniveau! We hebben niet voor niets als slogan: “De NBvV:
dat zijn we samen”.
De informatiemap is te downloaden via de website www.nbvv.
nl (onder het tabblad “de bond” bij de Downloads
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INFORMATIE OVER DE WET “BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN”
Door: Albert Zomer

Deze nieuwe wet gaat in op 1 juli 2021.
Verenigingen hebben ongeveer een half jaar de tijd om zich
voor te bereiden. De wet bevat strengere eisen ten aanzien van
onder meer bestuurlijke besluitvorming en financiële transacties. Belangrijk in deze is de verplichting om procedures transparant vast te leggen. Dit om conflicten te voorkomen en er bij
discussies met leden en externen op terug te kunnen vallen.
De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft
dus ook impact op alle verenigingen en Speciaalclubs van
de NBvV in Nederland. Professionele en amateurbesturen,
betaalde en vrijwillige bestuurders: Wij krijgen er allemaal mee
te maken. Iets om over in paniek te raken? Nee, absoluut niet!
De wet is er gekomen naar aanleiding van de behoefte uit de
praktijk.
De nieuw aangenomen wet verduidelijkt de regeling voor
bestuur en het houden van toezicht (Raad van Commissarissen of Toezichthouders) bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Dit is dus ook
van toepassing op de NBvV en dus ook voor alle bij de NBvV
aangesloten verenigingen, etc. Hiermee wordt aangesloten bij
de al bestaande regels voor de naamloze vennootschap (NV)
en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(BV) zoals genoemd in het Burgerlijk Wetboek.

Met deze wet wordt het o.a. mogelijk om bij verenigingen en
stichtingen een raad van commissarissen in te stellen (dit is
bij de meeste onder de NBvV vallende verenigingen niet het
geval). Ook kan bij alle rechtspersonen voor een zgn. monistisch bestuurssysteem gekozen worden (d.w.z. de toezichthouders maken dan deel uit van het bestuur. Dat had de
bondsraad, als toezichthouders bij het hoofdbestuur NBvV).
Nu hebben wij er voor gekozen om de Bondsraad een advies
orgaan te laten, als intermediair tussen het district en het HB.
In feite komt het er op neer dat we voortzetten wat voorheen
het geval was, met het verschil dat nu de leden (middels een
gedelegeerde) tijdens de Algemene Vergadering bepalen welke
routing wij als NBvV kiezen.
Het wetsvoorstel voorziet ook in de invoering van een tegenstrijdig belang-regeling bij stichtingen en verenigingen,
inhoudende dat bestuurders van een stichting of verenigingen
niet mogen deelnemen aan de besluitvorming als zij daarbij
een tegenstrijdig belang hebben. Dit voorkomt dat bestuurders hun persoonlijk belang laten prevaleren boven het belang
van de stichting of vereniging (b.v. als zij er zelf financieel
beter door worden. Waar we binnen de NBvV wel eens eerder
geconfronteerd mee werden, het opheffen van een vereniging om zodoende het in kas aanwezige geld te verdelen. Het
belang is dan niet de vereniging in stand houden maar er zelf
financieel beter van worden door opheffing. Eenvoudig op te
lossen door in de statuten op te nemen dat bij opheffing de
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overgebleven kasgelden naar een goed doel op gebied van de
vogelliefhebberij gaan).

5.
6.

Daarnaast zijn de regels omtrent aansprakelijkheid van
bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk
vervullen, alsmede regels die het ontslag van bestuurders en
toezichthouders bij stichtingen eenvoudiger gemaakt, wanneer
zij het belang van de vereniging of stichting ernstig schaden.
Wat betekent e.e.a. concreet voor de verenigingen binnen de
NBvV?
1.
2.

3.
4.

De vereniging, club of studiegroep moet in bezit zijn van
heldere en duidelijk te begrijpen regels (vastgelegd in
statuten).
Dit laten vastleggen door de notaris en ingeschreven zijn
bij de Kamer van Koophandel (de districtsvoorzitters hebben op 14 september 2019 een uitleg gekregen over de
wettelijke aansprakelijkheid vanuit het verenigingsrecht,
gesplitst in met of zonder notariële akte).
Een goed en duidelijk bij ieder bekend huishoudelijk
reglement van de vereniging.
Duidelijke functies van bestuurders, met elk hun eigen
verantwoordelijkheid (geen gecombineerde dagelijks
bestuur functies)

7.
8.

Afleggen van verantwoordelijkheid tijdens een jaarvergadering of Algemene Vergadering
Recht op vragen stellen (al dan niet mondelijk of schriftelijk indien vereist)
Juiste en heldere omschrijving van verantwoordelijkheden
en processen binnen de vereniging.
Voorkomen van belangenverstrengeling.

Er worden door allerlei bedrijven cursussen aangeboden voor
de inrichting van de regels m.b.t. deze wet. Bij elke wijziging
van een wet worden deze bedrijven actief en zullen zij u op
commerciële basis willen uitleggen wat de veranderingen zijn.
Zij kunnen u mailing sturen door gegevens op te vragen uit de
Kamer van Koophandel. De NBvV verstrekt geen gegevens aan
deze bedrijven over bereikbaarheid van uw afdeling.
De meeste verenigingen hebben de zaakjes aardig op orde,
maar het kan zeker geen kwaad e.e.a. zelf nog een keer goed
door te (laten) kijken. Daar waar uw belangen mogelijk in het
geding komen, door gewijzigde wetgeving, zullen wij als NBvV
dit in de algemeenheid bekend maken middels nieuwsbrieven.
De verder actie is aan U!!!!

Nog steeds voorradig:

De NBvV-kalender 2021

2,

50

Te koop in onze webshop:
http://shop.nbvv.nl
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