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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen  
 
 
In deze Bondsbrief vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:  
 
1. Uitstel 114e Algemene Vergadering  

2. Redacteur gezocht voor de KNBF nieuwsbrief 

3. WBTR vragen 

4. Zalen bondsbureau 

 

 

 

1. Uitstel 114e Algemene Vergadering  

Helaas moeten wij u melden, dat de 114e Algemene Vergadering door onvoorziene omstandigheden 
opnieuw is uitgesteld. 
Zodra een nieuwe datum bekend is, laten wij deze zo spoedig mogelijk weten. 
 
 
2. Redacteur gezocht voor KNBF nieuwsbrief 

 

Reinder Luinge verzorgt al jaren, tezamen met een aantal vaste rubriekschrijvers, maandelijks de 

redactie van de KNBF nieuwsbrief. Inmiddels zijn er al 135 edities verschenen, die zich mochten 

verheugen in een groot lezerspubliek. 

Helaas moet Reinder om gezondheidsredenen stoppen met deze werkzaamheden. De KNBF is nu 

dringend op zoek naar iemand, die het stokje van Reinder wil overnemen. 

Uw aanmelding zien wij graag tegemoet op info@knbf.nl. Ook kunt u op dit adres terecht voor 

nadere informatie. 

 

 

3. WBTR vragen 

 

In bondsbrief 167 d.d. 10 mei 2021 is melding gemaakt van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR) welke per 1 juli 2021 van kracht is geworden. In deze wet is een aantal 

zaken opgenomen, die met name gaan over de manier waarop u als bestuur functioneert, wie welke 

verantwoordelijkheden heeft, hoe u die vastgelegd heeft en hoe controle daarop moet plaats vinden.  

In de met bondsbrief 167 meegestuurde Handreiking WBTR wordt uitgelegd wat het betreffende 

artikel inhoudt en wat u over het onderwerp in uw regelgeving vast moet leggen.  
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Tevens is in deze bondsbrief beloofd om eventuele vragen met de antwoorden daarop in een 

volgende bondsbrief te publiceren.  De volgende vragen zijn ontvangen: 

Is het zo dat met ingang van de WBTR, per 1 juli 2021, bestuursleden in de Algemene Vergadering 
alleen een raadgevende stem hebben? 
Wij hebben in onze Statuten staan dat ELK lid, dat niet geschorst is, een stem heeft. Moet dit 
aangepast worden waarbij bestuursleden uitgezonderd worden? 
De aanpassing die in de handreiking wordt voorgesteld, is om in het HHR op te nemen dat elk 
bestuurslid 1 raadgevende stem heeft. 
In onze Statuten staat dat bij het staken van de stemmen het bestuur beslist.  

De wetgever heeft hier bedoeld om te regelen dat het niet zo kan zijn dat de stemmen van 
bestuursleden in de AV, waar uit de praktijk blijkt vaak niet erg veel leden naast het bestuur naar 
toekomen, de beslissende stem hebben bij het nemen van belangrijke beslissingen, terwijl volgens 
het verenigingsrecht juist de AV het hoogste orgaan in een vereniging is. 

De rol van de AV is juist om het beleid van het bestuur te controleren en goed te keuren. Als er dan 
relatief weinig 'gewone' leden aanwezig zijn en de stemmen verdeeld zijn, dan kunnen de stemmen 
van het bestuur de doorslag geven bij beslissingen. Ter voorkoming van die situatie is nu bepaald dat 
de stemmen van de bestuursleden uitsluitend in een AV slechts raadgevend zijn. Ook dit kan 
uiteraard de stemming beïnvloeden, maar het zijn dan wel de leden, die het besluit nemen. Het is 
dus bedoeld als zelfbescherming voor de vereniging. 

Nu zal in een gewone filatelie vereniging, waar naast wellicht een verenigingsveiling en 
rondzendverkeer, weinig grotere financiële belangen zijn, nauwelijks een rol spelen. Maar in bijv. een 
sportvereniging, waar een beslissing genomen moet worden over een kunstgrasveld of bouw van een 
nieuwe kantine of aanstelling van een betaalde trainer, kan het wel om grote bedragen gaan. Het is 
dan in het belang van de vereniging dat juist de leden het besluit nemen, daarbij goed geadviseerd 
door het bestuur. Het is dus bedoeld om te voorkomen dat een bestuur zijn zin doordrukt, waardoor 
de vereniging in grote financiële problemen zou kunnen komen, omdat het bestuur zelf meegestemd 
heeft over een beslissing die de vereniging in die positie heeft gebracht. In de praktijk van uw 
vereniging zal het dus nauwelijks invloed hebben. 

Via de KNBF heeft onze vereniging een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Hebben jullie daar 
al een nieuwe polis van gehad, inclusief de voorwaarden. 

Wij hebben over de WBTR contact gehad met onze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (die wij 
voor al onze (bijzondere) leden collectief hebben afgesloten) met de vraag of de WBTR gevolgen heeft 
voor die verzekering. Wij hebben als antwoord gekregen dat dit niet het geval is, als u als vereniging 
kunt aantonen dat u de regels uit de WBTR in uw organisatie heeft vastgelegd. U wordt dus aangeraden 
om de regels die u als bestuur (vóór 1 juli 2021) heeft vastgesteld, ook daarna in uw Huishoudelijk 
Reglement op te nemen. In de Handreiking WBTR vindt u een aantal teksten die u daarvoor kunt 
gebruiken. 
De polis plus bijlagen kunt u vinden op de website van de KNBF onder Diensten .... Verzekeringen.  

"Indien het bestuur niet in die hoedanigheid kan optreden wordt hij vervangen door een 
‘continuïteitscommissie’. De ‘continuïteitscommissie’ dient te worden benoemd door de ALV. 
Degene(n) die het bestuur of een bestuurslid vervangt, treedt in de plaats van dat bestuur of de 
betreffende bestuursleden en treedt/treden dus op als zijnde dat bestuurslid/het bestuur." 
Moet zo'n commissie benoemd worden op het moment dat het bestuur niet kan optreden, of moet 
er als het ware al zo'n commissie in de coulissen klaar staan? Dus moet hij al benoemd zijn voordat 
er een probleem optreedt? 
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In de WBTR komt de term ‘continuïteitscommissie’ niet voor, maar wordt gesproken over een 
voorziening die in werking treedt op het moment dat er ontstentenis van het bestuur optreedt. In die 
formulering zit al bijna het antwoord op de vraag. Immers het is niet te voorzien wanneer een 
dergelijke situatie zich voor zou kunnen doen. Echter het bestuurswerk moet wel continu voort 
kunnen gaan. Anders is er een leemte in de periode tussen de ontstentenis van het bestuur en de 
inwerkingtreding van de bestuursvervanging. Nadat u deze regeling in uw Huishoudelijk Reglement 
heeft opgenomen moet u bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een aantal personen 
benoemen die in geval van ontstentenis van het bestuur direct de bestuurstaken op kunnen pakken 
als zouden zij bestuurslid zijn. 
 
Overigens staat in de geciteerde tekst 'bestuur of bestuurslid'. Meestal zal dat laatste niet nodig zijn 
omdat in de meeste statuten staat dat als het bestuur niet volledig compleet is, het bestuur toch 
bevoegd blijft (en dus besluiten mag blijven nemen). Pas op het moment dat niet meer wordt 
voldaan aan de minimum eis voor de bevoegdheid van het bestuur, zoals geformuleerd in de  
Statuten, moet een beroep gedaan worden op de daartoe benoemde personen. 
 
 
Op de website van de KNBF zie ik helemaal niets over de WBTR. 
 

Omdat er nog steeds veel filatelistenverenigingen zijn die het niet nodig vinden om bij de KNBF 

aangesloten te zijn, zetten we deze informatie niet op de website. 

 

 

4. Zalen Bondsbureau 

In augustus is het bondsbureau voorzien van airconditioning en een luchtventilatiesysteem.   
Hierdoor is het nu aangenaam vergaderen. Alle KNBF leden kunnen gebruik maken van de 
vergaderfaciliteiten tegen aantrekkelijke tarieven.  
De bestuurskamer kunt u gebruiken voor € 25,00 per dagdeel (ochtend of middag) en € 40,00 voor 
de hele dag. De grote zaal kost € 40,00 per dagdeel en € 70,00 euro voor de gehele dag.  
Koffie/thee € 1,00 per persoon onbeperkt. Frisdrank € 1,00 per consumptie. 
Ook kunt u op zaterdag terecht voor een bijeenkomst of een veiling.  
Broodjes zijn aan de overkant bij de cafetaria te bestellen.  
U kunt een zaal reserveren via info@knbf.nl 
 

 

Bondsbestuur KNBF 

Houten,  30 september 2021 
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