Kunstgroep Wassenaar – Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Huishoudelijk Reglement Vereniging Kunstgroep Wassenaar met betrekking tot het Bestuur van de Vereniging
_____________________________________________________________________________________________________
Bestuur van de Vereniging
Volgens de huidige statuten bestaat het Bestuur uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden
delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
In de praktijk is er naast het dagelijks uitvoerend bestuur (bestaande uit leden en buitengewone leden) ook een raadgevend
bestuur (bestaande uit leden) die het uitvoerend bestuur adviseren over uiteenlopende onderwerpen.
Het dagelijks bestuur heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.
Bestuursleden en toezichthouders
1. Stemrecht
Iedere bestuurder heeft niet meer dan één stem , dus enkelvoudig stemrecht
Geen wijziging statuten nodig

2.

Ingeval van Ontstentenis of belet
a. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende
bestuurders
Geen wijziging statuten nodig
b. Ingeval van ontstentenis of belet van het gehele bestuur berust het bestuur van de Vereniging tijdelijk bij een
of meer door de Algemene Leden Vergadering (ALV) aan te wijzen personen.
De algemene vergadering nog voor er sprake is van ontstentenis of belet van het hele bestuur, wijst een oudbestuurslid aan die in een dergelijke situatie tijdelijk de vereniging bestuurt.
Dit gebeurt elk jaar op de jaarvergadering ; de benoeming geldt tot de volgende jaarvergadering.
Opnemen in statuten

3.

tegenstrijdig belang regeling
a. De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden
organisatie.
b. De bestuurder heeft - onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - wel het recht de desbetreffende
vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het betreffende bestuursbesluit.
c. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan
deelnemen, wordt het besluit genomen door de ALV.
Deze regeling opnemen in de statuten

4.

Toezichthoudend orgaan
Naast de ALV is er één toezichthoudend orgaan : de kascommissie
Deze regeling behoeft niet opgenomen te worden in de statuten

Te nemen Aktie
Statuten moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging aangepast worden , nadat goedkeuring is verkregen van de ALV .
In de WBTR wordt geen termijn genoemd, maar als de statuten gewijzigd worden, moet met deze eis rekening gehouden
worden.
Vooruitlopend op deze wijziging van de statuten worden deze afspraken vastgelegd in dit Huishoudelijk Reglement van de
Vereniging Kunstgroep Wassenaar met betrekking tot het Bestuur van de Vereniging

Dit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 14 juni 2022

