
Begeleidend schrijven bij de Statutenwijziging 

t.b.v. de vereniging Katholiek Vrouwen Gilde Roermond d.d. oktober 2022 

Waarop hebben de wijzigingen betrekking? 

1. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die 1 juli 2021 in werking is getreden.  

2. Artikelen waarin KVG-provincie Limburg wordt genoemd wegens opheffen 

koepelorganisatie 

3. Artikel 4a Doel en middelen 

 

Ad 1 Wat betekent de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor onze 

vereniging? 

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. 

Deze is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren 

en zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van 

posities en andere ongewenste activiteiten (die zelfs tot faillissement kunnen leiden) te 

voorkomen. 

De wet is ook van belang voor verenigingen, stichtingen, vanwege de persoonlijke 

hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en omdat er enkele zaken geregeld 

moeten worden over stemrecht, toezicht en financieel bestuur.  

 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 
- In de WBTR is bepaald dat bestuurders zich moeten laten leiden door het belang van de 

vereniging of stichting. Dit klinkt logisch, maar is nu in de wet vastgelegd.  

- De WBTR bepaalt ook dat een bestuurder met een persoonlijk belang dat strijdig is met het 

belang van de vereniging niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Als 

er meerdere bestuurders zijn met een strijdig belang, waardoor een bestuur geen besluit kan 

nemen, dan neemt de ALV het besluit. Statuten moeten aangeven hoe de besluitvorming in 

dat geval plaatsvindt.  

Toegevoegd in artikel 14, lid 5 

- Verder wordt het meervoudig stemrecht beperkt. Een bestuurder van een vereniging mag 

niet méér stemmen uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Zo wordt 

voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft. Als er nu een dergelijke regeling in 

de statuten staat, dan vervalt deze automatisch na 5 jaar.  

N.v.t voor onze vereniging 

- De statuten van de vereniging moeten voortaan een bepaling bevatten over hoe te 

handelen bij afwezigheid van alle bestuurders, bijvoorbeeld als een bestuurder niet 

functioneert, geschorst of ontslagen is, of langdurig ziek is.  

Toegevoegd in artikel 11, lid 5 

- Voor bestuurders van verenigingen wordt aangesloten bij de regels die voor alle 

bestuurders van rechtspersonen gelden bij faillissement. De curator kan straks elke 

bestuurder hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als 

het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke 

oorzaak is. De regel voor aansprakelijkheid wordt niet inhoudelijk gewijzigd, maar wel 

uitgebreider toegepast. 



Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 

1 juli 2021 te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 1 juli 2026 worden gedaan. In 

die tijd gaat de Wet boven de eigen statuten. 

 

Ad 2. Andere aanpassing van de statuten  

 

Daar de statuten nu aangepast moeten worden door de wet WBTR kunnen enkele 

veranderingen die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, worden meegenomen.  

Dit heeft betrekking op: 

Het opheffen van de koepelvereniging KVG provincie Limburg. Onderdelen van artikelen in 

de statuten waar KVG provincie Limburg wordt vermeld, kunnen vervallen.  

De vereniging KVG provincie Limburg staat vermeld in: 

- Artikel 4 b3: de vereniging stelt zich verder ten doel: 

het stimuleren van contacten en samenwerking met de overige--- aangesloten afdelingen 

bij het Katholiek Vrouwengilde Provincie Limburg 

Tekst is vervallen 

- Artikel 6: Aansluiting 

De vereniging is lid van de vereniging: Katholiek Vrouwen Gilde Provincie Limburg, -- 

statutair gevestigd in de gemeente Kerkrade, kantoorhoudende te 6325PG Berg en-- 

Terblijt, gemeente Valkenburg aan de Geul, Schansweg 56. Zij neemt deel aan de 

vergaderingen van de raad van afgevaardigden van het------ Katholiek Vrouwen Gilde 

Provincie Limburg met een afvaardiging van ten minste---- twee vertegenwoordigers van 

de vereniging, zijnde bestuursleden, in die raad. 

Hele tekst vervallen 

- Artikel 16 1: Algemene vergadering 

Vervallen is  de regel: ‘rekening houdend met het beleid van het KVG provincie 

Limburg’ 

- Artikel 20: Ontbinding en vereffening 

       3: Batig saldo, bestemd voor Katholiek Vrouwengilde Provincie Limburg: vervallen 

 

 

Ad 3. Artikel 4: Doel en middelen 

 

a. De vereniging stelt zich ten doel vanuit christelijke inspiratie een bijdrage te leveren 

aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw. 

 

Komt i.p.v. tekst uit vorige statuten:  

a. De vereniging stelt zich ten doel vanuit christelijke inspiratie een bijdrage te --- leveren aan 

de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw, zowel wat betreft--- haar persoonlijk leven als 

met betrekking tot haar plaats in het gezin, de Kerk -- en de maatschappij; -- 


