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Toelichting bij Agendapunt 6: “Statutenwijziging”  
 
 
6. STATUTENWIJZIGING 
 

a. Voorstel tot statutenwijziging en geldende statutaire regeling 

Het bestuur is voornemens de statuten van de vereniging te wijzigen en stelt de Algemene 
Ledenvergadering voor om de gewijzigde statuten van de vereniging vast te stellen conform het 
ontwerp. Daartoe kan onder voorwaarden worden besloten door de Algemene Ledenvergadering.  

Voor een statutenwijziging is conform artikel 18 van de nu geldende statuten vereist dat tenminste 
de helft van het aantal leden (“stemgerechtigden”) in die vergadering aanwezig is (quorum). Een 
besluit tot wijziging van de statuten vereist vervolgens een meerderheid van 2/3 van het vereiste 
aantal aanwezige leden. 
Bij gebreke van het vereiste quorum kan er niet gestemd worden en dient een tweede 
Ledenvergadering belegd te worden, indien de oproep voor de eerste vergadering dit vermeldt. 

Alsdan vervalt in de tweede ledenvergadering het quorumvereiste.  
Gelet op de ervaringen uit het verleden verwacht het bestuur dat in de eerste vergadering niet aan 
het quorumvereiste wordt voldaan en er dus geen stemming plaatsvindt. Zij deelt derhalve nu 
reeds mee dat de tweede vergadering met als enige agendapunt het nu voorliggende voorstel tot 
statutenwijziging zal plaatsvinden op 13 oktober 2020 in de Lokhorst kerk, aanvang 20.00 u. 

De door het besluit van de ledenvergadering gewijzigde statuten treden in werking na het passeren 
van de notariële akte.  

Het voorstel voor de ontwerp statuten treft u aan op de website. 
 
Toelichting 
Deze wijziging is gewenst vanwege de gedateerdheid van de huidige statuten waardoor vele 
actuele, gedetailleerde regels van het verenigingsrecht niet makkelijk kenbaar zijn voor de leden 
en het bestuur. Het bezwaar hiervan is dat die regels niet of verkeerd toegepast worden. Daar 
waar wel het besef van het bestaan van andersluidende bepalingen aanwezig is, dient de wet 

geraadpleegd te worden. Niet elk bestuur heeft dan de noodzakelijke expertise. 
Voorts blijkt het toenemend moeilijk te zijn bestuursleden te vinden en is een bestuursperiode van 
3 jaar te kort om in de toegenomen complexiteit van het werkveld van de vereniging effectief te 
worden. Er mag niet vanuit worden gegaan dat ieder bestuurslid een 2e periode aanvaard. 
Tenslotte geldt dat met deze uitgebreidere statuten het Huishoudelijk Reglement ook herzien moet 
worden. Een voorstel daartoe zal voorbereid worden. 

 
Artikelsgewijze toelichting 
- Algemeen: de wijziging omvat vrijwel alle artikelen. Veelal bestaat die wijziging in een aanvulling 
vanuit de wet, soms is de wijziging ook in hoge mate praktisch en inhoudelijk (bijvoorbeeld de 
mogelijkheid digitaal te communiceren en de verplichting binnen 6 maanden na afsluiten boekjaar 
te houden in plaats van uiterlijk 1 april). Het resulteert er in alle gevallen in dat de nieuwe statuten 
aanmerkelijk uitgebreider zijn. Het is derhalve ondoenlijk per artikel exact aan te geven wat er 

wijzigt. Niettemin verdienen een aantal artikelen die specifiek de positie van het bestuur en de 
leden betreffen aandacht. 
- Artikel 4: duidelijker omschreven wat de voorwaarden van het lidmaatschap zijn. 
Contributiebetaling is dat niet, maar is een gevolg van het lidmaatschap. 
- Artikel 5: duidelijker procedurele onderscheid tussen “opzegging van het lidmaatschap door de 
vereniging” ( is nieuw) en “ontzetting” (voorheen “royeren”). 
- Artikel 8: nieuw is een duidelijke procedure voor voordracht en benoeming van bestuurders en de 

afwezigheid van het bindend karakter van de voordracht, alsmede de verlenging van de 
bestuurstermijn van 3 naar 4 jaren.  
- Artikel 9: de ledenvergadering heeft niet alleen de mogelijkheid een bestuurder te ontheffen, 
maar ook tijdelijk te schorsen. 
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- Artikel 12: dit artikel is nieuw. M.n. lid 2 is voor de ledenvergadering relevant. 
- Artikel 13: de kring van (samen) handelende bestuurders is verruimd. Tot dusver konden alleen 
de voorzitter en secretaris namens de vereniging handelen en dat leverde in de praktijk soms 
problemen op. Voorts zijn bepalingen over het tegenstrijdig belang en volmachtverlening 
opgenomen. 
- Artikelen 14 t/m 18: een duidelijkere regeling omtrent de positie en het functioneren van de 

algemene ledenvergadering, mede in relatie tot het bestuur. 
 

 
b. Volmacht 

Voorgesteld wordt tevens om iedere bestuurder en iedere medewerker van BMS-notarissen zowel 
tezamen als afzonderlijk, te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en 
verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de 

hiervoor onder 1 omschreven statutenwijziging, waaronder begrepen het zo nodig nog aanbrengen 
van wijzigingen op het concept van ondergeschikte aard. 
 
 
Leiden, 10 september 2020 
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