
 

 

 
 
 
De belangrijkste wijzigingen in de Statuten 
 
Door nieuwe wetgeving, de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en de wens om de 
ANBI-status te krijgen was het noodzakelijk de statuten van 1989 te vernieuwen. Bovendien bleken 
er nog zaken in te staan die niet meer van deze tijd zijn.  
 
De vereniging 
 De naam Historische Kring Bemmel is nu statutair Historische Kring Bemmel, Haalderen en 

Ressen geworden. 
 Voor een besluit tot statutenwijziging is een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

nodig (Was 2/3 meerderheid van een aanwezigheid van 2/3 van het aantal leden) 
 
Bestuur 
 Het bestuur bestaat uit ten minste 3 leden en ten hoogste 7 (was tenminste 5) 
 Het bestuur roept de ALV bij elkaar met inachtneming van een termijn van 7 dagen. (Was eerst 

14 dagen) De oproep kan schriftelijk of elektronisch plaatsvinden. (was per aangetekende brief) 
 
Goedkeuring van de ALV 
 Voor het aangaan van investeringen boven een bedrag van 5000 euro (was 10.000 gulden)  
 Voor het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan  
 Voor het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten (Is nu niet relevant) 
 
Voor een ANBI-status  
 De vereniging beoogt niet het maken van winst 
 Bij opheffing van de vereniging zal het saldo gaan naar een door de ALV aan te wijzen algemeen 

nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling 
 
Wet WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) 
 Bij belet of ontstentenis van 1 of meer bestuurders zijn de andere bestuurders tijdelijk met het 

bestuur belast. 
 Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders wijst de ALV tijdelijk 1 of meer personen aan die 

belast zijn met het bestuur 
 In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer 

bestuursleden kan de ALV 1 of meer personen aanwijzen om de vereniging te 
vertegenwoordigen. 

 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming als er een persoonlijk 
belang is. 

 
 
 


