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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING   

  Opgericht 14 januari 1924 

  “Zwolle en Omstreken” 
  

    

    
  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

Aan:   Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

Van:   Bestuur SZO 
 

Datum:  Kampen, 28 maart 2022 (nummer 2022 – 003) 
 

Onderwerp: Voorstel inzake de "Continuïteitscommissie" op grond van de WBTR t.b.v. de ALV 

   van 28 maart 2022 
 

 
 

INLEIDING 
 

Op 1 juli 2021 is de WBTR (Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen) in werking getreden. Deze wet geldt 

voor alle stichtingen en verenigingen in Nederland. De WBTR stelt eisen aan de bestuurlijke structuur, de 

besluitvorming en het toezicht van onze vereniging, met als doel dat het bestuur en de toezicht wordt ver-

beterd. Nieuw in deze wet is dat bestuursleden en toezichthouders de plicht hebben om het belang van de 
vereniging of stichting voorop te stellen, dat voorheen nog niet wettelijk was vastgelegd. Ook is er veel aan-

dacht voor tegenstrijdige belangen, waardoor o.a. moet worden bepaald hoe de besluitvorming plaatsvindt 

in het geval dat er sprake is van belangenverstrengeling. 
 

Daarnaast is de bestuurlijke verantwoordelijkheid een punt van aandacht en zorg. Eén van de voorwaar-
den van de WBTR is o.a. dat er sprake dient te zijn van behoorlijk bestuur. Bestuursleden kunnen hoofde-

lijk aansprakelijk worden gesteld. Ook voor daden van (andere) medebestuursleden. De SZO heeft - via de 

penningmeester René van der Elst - reeds een verzekering afgesloten om het (huidige) bestuur te vrijwaren 

van de mogelijke consequenties. In artikel 17, lid 12, van de Statuten van de SZO is reeds iets geregeld 

omtrent de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden.  
 

In de WBTR is bepaald dat de besturen van verenigingen en/of stichtingen 5 jaar de tijd hebben om hun 

Statuten te wijzigen of aan te vullen met bepaalde zaken, zodanig dat de Statuten niet meer in strijd zijn 

met de WBTR. Dit kan ook gevolgen hebben voor het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
 

De SZO heeft geen sterk verouderde Statuten, want deze zijn in 2010 nog aangepast, maar deze zullen 

op termijn nog wel een keer moeten worden gewijzigd. Het is niet verstandig om dit direct op te pakken, 

aangezien in de loop der jaren inzichten nog kunnen veranderen. 
 

Een ander punt is "Ontstentenis en belet". Verenigingen - dus ook de SZO - zijn verplicht om in hun 

Statuten een bepaling op de te nemen over de taakverdeling van het bestuur in geval van ontstentenis (het 

permanent ontbreken van een bestuurder, door b.v. ontslag of royement) of belet (het tijdelijk ontbreken 

van een bestuurder, door b.v. langdurige ziekte). In de Statuten moet dus worden vastgelegd wie er beslis-

singen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer mag of kan. 
 

De KNLTB (tennisbond) heeft al haar aangesloten verenigingen voorgesteld om een continuïteitscommissie 

in te stellen. Het besturen van de vereniging berust dan tijdelijk bij de continuïteitscommissie of één of 

meerdere door deze commissie aan te wijzen personen. Het bestuur van de SZO adviseert de Algemene 

Ledenvergadering om dit voorbeeld te volgen. 
 

MOTIVERING 
 

De SZO heeft behoorlijke adequate Statuten, maar deze zullen op termijn nog wel een keer moeten worden 

aangepast. De SZO heeft ook een Huishoudelijk Reglement, waarin de taakverdeling van de bestuursleden 
is opgenomen. Aan de hand van de taakverdeling en de bestuurlijke afspraken wordt er na elke bestuurs- 

wisseling een nieuw document opgesteld. 
 

Artikel 20, lid 4, van het Huishoudelijk Reglement van de SZO zegt dat het bestuur bevoegd is om onder 

zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen laten uitvoeren door commissies die 
zowel door het bestuur als door de Algemene Vergadering kunnen worden benoemd. Zoals gezegd heeft de 

SZO behoorlijke adequate Statuten. In artikel 20, lid 7, wordt vermeld op welke wijze de vereniging in en 

buiten rechte wordt vertegenwoordigd. Ook bij ontstentenis van één of meer van hen of van hen allen.  
 

Op grond van dit artikel kan aan artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement van de SZO een niet-perma- 

nente (ad-hoc) commissie, de zgn "continuïteitscommissie" worden toegevoegd.  
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Het bestuur van de SZO stelt de ALV voor om het Huishoudelijk Reglement van de SZO aan te vullen met 

de voornoemde passage. We stellen voor om artikel 23, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement aan te 

vullen met "continuïteitscommise". Het bestuur stelt voor om tijdens deze Algemene Vergadering de 

namen in te vullen van de SZO-leden, die door het bestuur van de SZO reeds werden aangezocht om een 
tijdelijke ad-hoc-commissie te bemensen en daarin hebben toegestemd. 
 

Het bestuur stelt voor om Eddy de Gier te benoemen voor de functie van voorzitter, Wim Weuring te 

benoemen voor de functie van secretaris en Bert de Roo te benoemen voor de functie van penningmeester. 

Dan heeft de SZO het administratief geregeld, zodat er vervangers klaar staan, wanneer het huidige 

bestuur niet meer beschikbaar is. Het komt vast en zeker niet voor, dat we gebruik moeten maken van de 

diensten van deze genoemde SZO-leden. Het is en zal altijd "een papieren tijger" blijven. Maar de SZO 
voldoet daarmee wel aan de voorwaarden van de WBTR.  
 

Artikel 23, lid 3, 5, 7, 8 en 9 van het Huishoudelijk Reglement van de SZO luiden dan als volgt: 
 

3. Niet-permanente commissies zijn: 
 

 a. Jubileumcommissie; 

 b. Commissie van goede diensten; 
 c. Vertrouwenscommissie; 

 d. Continuïteitscommissie; 

 e. andere Ad-Hoc-commissies etc. 
 

5. De leden van niet-permanente commissies kunnen zowel door het Bestuur als door de Algemene 

 Vergadering worden benoemd. 
 

7. Niet-permanente commissies zijn ontbonden, zodra haar taak is volbracht en verslag uitgebracht is 

 aan het Bestuur of de Algemene vergadering. 
 

Het bestuur stelt voor om nog twee leden - tussen 7 en 8 - toe te voegen. Dan worden de nieuwe leden 
nummer 8 en 9 en wordt het huidige lid 8 dan lid 10. De tekst van lid 10 blijft ongewijzigd. 
 

8. De leden van de continuïteitscommissie hebben een fictieve functie en komen alleen dan in actie bij  

 ontstentenis van het voltallige bestuur dan wel dat het bestuur niet meer in de gelegenheid is om naar 

 behoren te functioneren. 
 

9. De leden van de continuïteitscommissie worden voor een periode van drie (3) jaar benoemd. Na deze 

 periode wordt opnieuw bekeken of de benoemde SZO-leden voor een nieuwe periode kunnen worden 

 herbenoemd. 
 

10. Permanente en niet-permanente commissies kunnen overigen te allen tijde worden ontbonden door 

 het lichaam, dat hen heeft benoemd. 
 

Het bestuur stelt voor om het Huishoudelijk Reglement van de SZO op deze wijze te wijzigen en aan te vul-

len, zodat we voldoen aan de WBTR. 
 

Wanneer er meer duidelijkheid en ervaring bij andere verenigingen is op het gebied van de WBTR, zal het 

bestuur ook een voorstel formuleren om onze Statuten aan te passen. Alhoewel, zoals gememoreerd, de 
huidige Statuten van de SZO er redelijk goed uitzien en de lading van de WBTR grotendeels "dekken". 

In artikel 9, leden 3, 4, 5, en 7, van de Statuten van de SZO wordt verwezen naar de Tuchtcommissie, het 

Tuchtreglement en Commissie van Beroep van de COVS. Zodra er in COVS Nederland meer duidelijkheid 

is omtrent de eventuele opheffing van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep dan zal het 

bestuur van de SZO dit punt ook betrekken bij het wijzigen van de Statuten van de SZO. 
 

Het bestuur van de SZO heeft op de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van 23 oktober 2021 bezwaar 

gemaakt tegen de opheffing van de Tuchtcommissie, het Tuchtreglement en de Commissie van Beroep en 

dit ook schriftelijk bevestigd.  
 

ADVIES/VOORSTEL: 
 

Het bestuur van de SZO stelt de Algemene Vergadering voor om akkoord te gaan met het wijzigen van het 

Huishoudelijk Reglement, zoals dat hiervoor werd gemotiveerd en beargumenteerd. 
 

Op bijgaande toelichting is aangegeven wat artikel 23 van het Huishoudelijk Reglement inhoudt en hoe 

het nieuwe artikel gaat luiden. 
 

Zaandam, 2 maart 2022, 

secretaris SZO, Jan Lahuis. 
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LEESWIJZER. 
 

Het bestuur van de SZO stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het Huishoudelijk Reglement (HR) 

aan te passen. Hierna kunt u het huidige lid 23 van het HR lezen en daarna de wijzigingen, die in "vet" 
zijn weergegeven.  
 

Artikel 23 van het (huidige) Huishoudelijk Reglement van de SZO, gewijzigd op 21 maart 2016, zal 

worden vernummerd tot artikel 25. 
 

Artikel 23 

 

1. De commissies worden onderscheiden in permanente en niet-permanente. 

2. Permanente commissies zijn: 

 a. Kascommissie; 
 b. Redactiecommissie ten behoeve van het clubblad “Scheidsrechterskontakt”; 

 c. Technische commissie, ten behoeve van technische zaken, zoals de verbreiding van spel- 

  regels, de spelregelwedstrijden voor de Jeugd van voetbalverenigingen en COVS-teams, de 

  conditietest (shuttle-run-test), veld- en zaalvoetbaltoernooien, cursusavonden, technische 

  weekenden, lezingen en forumavonden;  
 d. Ontspanningscommissie, ten behoeve van de organisatie van clubavonden, welke zijn 

  bedoeld voor de ontspanning, zoals kaartavonden, een kerstinstuif of kerstbingo, en de 

  kennismaking met andere leden en collega scheidsrechters en het uitwisselen van ervaring 

  op scheidsrechtersgebied; 

 e. Toto-/Lottocommissie. 

3. Niet-permanente commissies zijn: 
 a. Jubileumcommissie; 

 b. Commissie van goede diensten; 

 c. Vertrouwenscommissie; 

 d. andere Ad-Hoc-Commissies etc; 

4. De leden van de permanente commissies kunnen door de Algemene Vergadering worden benoemd 
 voor de periode van één tot drie jaar, doch zijn terstond herkiesbaar, tenzij in de Statuten of het 

 Huishoudelijk Reglement uitdrukkelijk anders is bepaald. 

5. De leden van niet-permanente commissies kunnen zowel door het bestuur als door de Algemene 

 Vergadering worden benoemd. 

6. Een permanente commissie is ontbonden, zodra een nieuwe commissie in haar plaats is benoemd. 

7. Niet-permanente commissies zijn ontbonden zodra haar taak is volbracht en verslag uitgebracht 
 is aan het bestuur of de Algemene Vergadering. 

8. Permanente en niet-permanente commissies kunnen overigens te allen tijde worden ontbonden door 

 het lichaam, dat hen heeft benoemd. 

 

Artikel 25, lid 3, 8 en 9 van het Huishoudelijk Reglement van de SZO luiden dan als volgt: 
 

1. ongewijzigd; 

2. ongewijzigd; 

3. Niet-permanente commissies zijn: 

 a. Jubileumcommissie; 
 b. Commissie van goede diensten; 

 c. Vertrouwenscommissie; 

 d. Continuïteitscommissie; 

 e. andere Ad-Hoc-commissies etc. 

4. ongewijzigd; 

5. ongewijzigd; 
6. ongewijzigd; 

7. ongewijzigd; 

8. Nieuw; 

 De leden van de continuïteitscommissie hebben een fictieve functie en komen alleen dan in actie bij  

 ontstentenis van het voltallige bestuur dan wel dat het bestuur niet meer in de gelegenheid is om naar 
 behoren te functioneren. 

9. Nieuw; 

 De leden van de continuïteitscommissie worden voor een periode van drie (3) jaar benoemd. Na deze 

 periode wordt opnieuw bekeken of de benoemde SZO-leden voor een nieuwe periode kunnen worden 

 herbenoemd. 

10. Het oude lid 8: Ongewijzigd: 
 Permanente en niet-permanente commissies kunnen overigens te allen tijde worden ontbonden door 

 het lichaam, dat hen heeft benoemd. 


