
Webinar Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR)



WOLKOM!

• Zet je microfoon op mute

• Het webinar wordt opgenomen. 

Bezwaar? Zet je camera uit

• Vragen kunnen gesteld worden in de 

chat



Functionaliteiten Zoom

• Als je de balk onderin niet ziet, beweeg je je cursor, dan verschijnt de balk

• Camera/microfoon aan- en uitschakelen (mute/unmute en stop/start). Standaard microfoon op 

mute (rood streepje erdoor)

• Vragen stellen via de Chat. Begin je vraag met “vereniging” of “stichting” en een – en stel dan de 

vraag

• Wil je toch een mondelinge vraag stellen? Steek je hand op. Klik op Participants en kies Raise Hand

• Rechts onderaan kun je de vergadering verlaten (Leave meeting)

• Rechts bovenaan kun je wisselen tussen klein en volledig scherm (Speaker view/Gallery view)



Mw. Mr. H.R. Harmsma

Wie is mw. Mr. H.R. Harmsma?

Wat gaan we doen vanavond?

Inleiding en aanleiding wetswijziging



Wetswijziging op 7 punten

1. Vastleggen taken en bevoegdheden Raad 

van Commissarissen

2. Vastleggen bestuurstaak

3. Tegenstrijdig belang regeling

4. Faillissement en de gevolgen daarvan

5. Uitbreiding regeling ontslag bestuurders

6. Beperking meervoudig stemrecht

7. Uitbreiding regeling bij aftreden 

bestuurders
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Vervolg

• Samengevat

• Kosten statutenwijziging

• Vragen? Stel ze (alvast) in de chat

• Vrijblijvend contact



Samengevat: regel dat je aantoonbaar integer handelt

• Welk besluit moeten we nemen als bestuur

• Dient dit het doel van de vereniging/stichting

• Is het financieel haalbaar en kunnen we voldoen aan de (financiële) verplichtingen

• Heeft iemand hier een (direct of indirect) persoonlijk belang bij: deze persoon stemt niet mee 

• Is er iemand in het bestuur die dubbele stemmen heeft? Dan moet dit beperkt worden indien deze persoon 

hiermee zijn zin er door zou kunnen drukken 

• Duidelijke verslaglegging (notulen) van deze procedure en besluitvorming om het later te kunnen aantonen 

dat je integer gehandeld hebt

• Is er een “vier ogen principe” m.b.t. de financiën? 

• De statuten aanpassen aan de nieuwe regels, zodat je daarmee ook aantoont niet nalatig te zijn geweest als 

bestuur



Vrijblijvend contact opnemen

Hendrik Tamsma

06 89 99 10 89 

htamsma@doarpswurk.frl

Allard Donker & Diana van Houten

06 53 48 08 99 & 06 12 17 04 40

hulpvoorclubs@sportfryslan.nl

Rozemarijn Strubbe

058 234 34 50

Rozemarijn.strubbe@keunstwurk.nl



Vragen stellen

• Stel ze (alvast) in de chat

• Begin je vraag met “vereniging” of 

“stichting” en een – en stel dan de vraag

• Mondelinge toelichting geven? Gebruik 

Participants – Raise Hand
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