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Voorstel tot wijziging Statuten Voorschoten ’97 2012  (instelling Raad van Advies)  

 

Inleiding, achtergrond 

Op 17 oktober 2012 passeerde notaris Zwart een akte tot wijziging van de statuten van de 

vereniging Voorschoten ’97, waarbij o.a. een Raad van Toezicht (“RvT”) werd ingesteld. Instelling 

daarvan was noodzakelijk, als voorwaarde voor een garantie van de gemeente Voorschoten. 

Hiermee verschafte de vereniging zekerheid bij een door de vereniging aangegane overeenkomst 

van geldlening, groot € 350.000. Met deze lening kon een door de Belasting opgelegde aanslag 

worden voldaan. In de opeenvolgende ledenvergaderingen sinds 2012 adviseerde de RvT de 

leden per memo over begrotingen, jaarrekeningen en andere voorgenomen besluiten met 

financiële impact op de huishouding van de vereniging.  

In de Algemene Ledenvergadering van mei 2018 peilde de RvT1de mening van de leden over de 

wijze waarop toezicht cq advies aan de ALV in de toekomst vorm zou moeten krijgen, nu de 

lening bijna (inmiddels geheel) was afgelost. Uit deze peiling bleek dat de aanwezige leden in 

meerderheid opteerden voor omvorming van de RvT in een Raad van Advies (“RvA”). Met dit 

voorstel beoogt het (interim) bestuur deze optie in de statuten te verwerken.   

Toelichting op het voorstel 

Met het voorstel beoogt het bestuur een wijziging van de statuten, overeenkomstig de uitspraak 

van de ALV van mei 2018. Tevens stelt het bestuur een aantal wijzigingen voor zoals deze door 

een werkgroep onder het vorig bestuur waren geadviseerd2 (hierna de werkgroep) . Het bestuur 

heeft uiteraard van de inspanningen van deze werkgroep gebruik gemaakt en is deze daarvoor 

zeer erkentelijk. De voorstellen tot wijziging zijn verwerkt in Bijlage 1 van dit voorstel, getiteld ” 

Verschillenstaat Statuten Voorschoten ’97 2.0” 

Het belangrijkste verschil tussen het huidige voorstel  en de oorspronkelijke Verschillenstaat 

betreft de formulering van de bevoegdheid tot advies van de voorgestelde RvA. Het interim 

bestuur stelt voor, anders dan de werkgroep, om deze te laten rapporteren aan de ALV. Daarmee 

doet het huidige voorstel recht aan de uitkomst van de hierboven genoemde  peiling te weten,  

advisering aan de ALV en niet aan het bestuur. In het voorstel zijn de onderwerpen waarover en 

de wijze waarop de RvA adviseert nader uitgewerkt. Over onderwerpen, verband houdend met 

de financiële gezondheid van de vereniging stelt het bestuur verplichte advisering voor.  

Wat betreft de overige voorstellen tot wijziging van de Statuten 2012 refereert het interim 

bestuur zich aan de door de werkgroep uitgebrachte adviezen daarover. Het betreft 

aanpassingen van de bestaande regelingen aan door de KNVB en Atletiekunie aanbevolen model 

statuten voor voetbal- en atletiekverenigingen.   

 
1 Zie memo RvT dd 27 mei 2018 “Rol van de RvT in de nabije toekomst” 
2 (Verschillenstaat) Statuten Voorschoten ’97 t.o.v. Model Statuten KNVB, voorbereid door Leo van Grol, Joost 
Beaumont, Paul van der Voorst en Peter Dubbeling,19 juli 2019  
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Het bestuur is voornemens deze wijzigingen van de Statuten 2012 voor goedkeuring te 

agenderen in de zomer ALV van 2020 – en gelet op de vereisten voor wijziging van de Statuten - 

vast ter stellen in het najaar van 2020. Begin 2021 kunnen deze wijzigingen dan notarieel worden 

vastgelegd.  

In de bijlage 1 is de indeling en tekst gevolgd van de Model Statuten van de KNVB, zoals deze op 

dit moment bekend zijn. Waar nodig zijn deze aangevuld conform de Model Statuten van de 

Atletiekunie.  

Het (interim) bestuur, 

 

Pieter van Dijken (voorzitter)                                                                   Kees Hilders (secretaris) 
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Bijlage 1: verschillenstaat Statuten Voorschoten ’97 versie 2.0  
rtikelen volgens 
Model Statuten 
KNVB versie 2012 

Voorstel Tekstaanpassingen Toelichting of 
opmerking 

Art 1 – Naam, zetel 
en 
rechtsbevoegdheid 

Toevoegen: “Voetbal en Atletiekvereniging Voorschoten ’97” 
en KvK te “Den Haag” 

Geen 

Art 2 – Duur Opgericht “1 juli 1997” Geen 

Art 3 – Doel Art 3.1 wijzigen in: 

“De vereniging heeft ten doel beoefenen en het bevorderen 
van de voetbalsport en de atletieksport in al zijn 
verschijningsvormen en kent daartoe twee geen 
rechtspersoonlijkheid bezittende afdelingen, te weten afdeling 
Voetbal en afdeling Atletiek”. 

 
Art 3.2 sub a en b toevoegen: 
“ … de Atletiekunie …’ 

i.v.m. aanwezigheid 
twee afdelingen 
tekstvoorstel conform 
eerdere tekst in 
Statuten V97 okt 2012 
(hierna: “V97 2012”). 

 

Conform “V97 2012”. 

Art 4 – Lidmaatschap Waar KNVB wordt genoemd de “Atletiekunie” toevoegen (lid 
1b, 2a,2b,2c, 5). 

 
Art 4 lid 4: 

Conform Model Statuten KNVB 

 
 
 
 
 
Art 4 lid 5: 
Toevoegen: 

… “geboortedata alsmede (indien mogelijk) een 
telefoonnummer en persoonlijk emailadres van de leden …” 

Conform “V97 2012”. 

 

De term “Lid van 

verdienste” is indertijd 
door V97 toegevoegd, 
maar wordt door de 
leden niet als een 
bijzondere vermelding 
gewaardeerd. 

 

Toevoeging 
overgenomen van 
statuten Atletiekunie. 

Art 5 – Rechten en 
verplichtingen 

Art 5 lid 1 en 2: waar KNVB staat wordt Atletiekunie 
toegevoegd. 

 
Toevoegen art 5 lid 8 a en b: 

8. Voorts zijn de leden van de Atletiek gehouden: 

a. de statuten en reglementen van de Atletiekunie, de 
besluiten van een orgaan van de Atletiekunie, alsmede de van 
toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van zowel de 
International Association of Athletics Federations (IAAF), 
European Athletics (EA), het International Paralympic 
Committee (IPC) als van de Atletiekunie na te leven; 
b. de statuten en reglementen van de stichting Instituut 
Sportrechtspraak, waaronder het Tuchtreglement en het 
Dopingreglement met bijbehorende dopinglijsten van de 
stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, alsmede de 
met betrekking tot doping door de IAAF van toepassing 
verklaarde sport-specifieke bepalingen; 

Conform “V97 2012”. 

 

Conform “V97 2012” 

Art 6 – Straffen Art 6 lid 4 sub c vervalt In kader van AVG 

wordt een opgelegde 
straf niet openbaar 
gepubliceerd. 

Art 7 – Einde 

lidmaatschap 
Art 6 lid 6: waar KNVB staat wordt Atletiekunie toegevoegd Conform “V97 2012” 
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Art 8 – Donateurs Art 8. Donateurs komt te vervallen. 

 
 
 
 
 

Nieuw 
Artikel 8. Raad van Advies 

 

1. De leden van de Raad van Advies (hierna RvA) worden, 
op voordracht van de RvA, benoemd door de algemene 

vergadering voor een periode van drie jaar. De RvA 
bestaat uit ten hoogste vijf personen, met voor de 
vereniging belangrijke expertise. De RvA wijst zelf haar 
voorzitter aan. De leden van de RvA treden volgens een 
vastgesteld rooster af om de continuïteit te waarborgen. 
Ieder lid is één keer herkiesbaar voor een aansluitende 
termijn van drie jaar. De leden van de RvA hebben 
affiniteit met de 
cultuur/organisatie van Voorschoten ’97, maar bekleden 
geen functie binnen het bestuur van de vereniging. Er is 
sprake van een evenwichtige samenstelling van de RvA, 
waarbij er steeds voldoende deskundigheid aanwezig is op 
financieel en organisatorisch gebied. 

 

2. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan de algemene vergadering  en – op verzoek – aan het 

bestuur over diverse zaken en onderwerpen die binnen de 
vereniging spelen (zie lid 3).. Het advies spitst zich toe op 
het waarborgen van de financiële gezondheid van de 
vereniging, waarbij de volgende vijf prioriteiten in deze 
volgorde in acht worden genomen: 
a. Financieel gezonde vereniging op korte en lange 

termijn. 
b. Leden in staat stellen op recreatief niveau sport te 

kunnen bedrijven 
c. Beschikken over een goede accommodatie 
d. Beschikken over een goede jeugdopleiding 

e. Op een zo hoog mogelijk niveau voetballen van de 
senioren selectieteams en op een zo hoog mogelijk 
niveau beoefenen van de Atletiek. 

 

3. Over  de volgende onderwerpen kan de RvA gevraagd 
door leden of bestuur dan wel ongevraagd haar mening 
geven: 
a. Verregaande beleidsmatige aangelegenheden 

b. Lange termijn begrotingen en 
meerjarenbeleidsplannen 

c. Grote investeringen 
d. Overige relevante zaken 

 
4.  

De RvA adviseert de algemene vergadering in elk geval 
jaarlijks over de begroting en vaststelling  jaarrekening.  

Art 8 “Donateurs’ is 
geen verplicht artikel. 
V97 kent diverse 
vormen van 
lidmaatschap en 
sponsoring. Donateur 
zijn is daar een van. 

 

 
De Raad van Advies 
krijgt een plaats in de 

Statuten zo, dat de 
nummering van de 
overige artikelen van 
de Model Statuten 
KNVB kan worden 
gevolgd. De instelling 
van een RvA beoogt 
uitvoering te geen 
aan de door de ALV 
van mei 2018 
uitgesproken wens 
tot omzetting van de 
RvT in een RvA.  

Art 9 – Bestuur Geen Geen 

Art 10 – 
Bestuursbevoegdheid 

Geen Geen 
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Art 11 – 
Vertegenwoordiging 

Geen Geen 

Art 12 – Rekening en 
verantwoording 

Conform Model Statuten KNVB. Het in “V97 2012” 

gewijzigde art 12 
“Raad van Toezicht” 
komt te vervallen. 

Art 13 – 
Geldmiddelen en 
contributie 

Conform Model Statuten KNVB. Art 13 werd in “V97 
2012” art 14; wordt 
weer hersteld. 

Art 14 – Besluiten 
van organen van 
vereniging 

Conform Model Statuten KNVB. Art 14 werd in “V97 
2012” art 15; wordt 
weer hersteld. 

Art 15 – Algemene 
vergaderingen 

Art 15 lid5: nieuw sub f invoegen; sub f t/m j nummering 
aanpassen; sub h iets aanpassen: 

Sub f. Verslag van de Raad van Advies 
 

Sub h. Vaststelling van de (meerjaren)begroting 

 

RvA brengt in elke ALV 
een verslag uit. 

Art 16 – Het leiden 
en notuleren van 
algemene 
vergaderingen 

Geen Geen 

Art 17 – Toegang en 
besluitvorming 
algemene 
vergadering 

Wijziging/aanvulling lid 3: 

Lid 3. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Leden jonger 

dan 18 jaar zijn niet zelf stemgerechtigd, maar kunnen hun 
stemrecht door één wettelijke vertegenwoordiger laten 
uitoefenen. Deze wettelijke vertegenwoordigers hebben 
daartoe het recht van toegang tot de algemene 
ledenvergadering. 

 
Art 17 lid 4 aanpassen: 
… De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem(men), in 
totaal voor niet meer dan één ander lid een stem uitbrengen. 

 

V97 wil regelen dat de 
stem van leden onder 
18 jaar kan worden 
meegeteld. Tekst is 
ontleend aan derden. 

 

Een ouder/verzorger 
kan stemmen namens 
meerdere kinderen 
onder de 18 jaar. 
Aantal machtigingen 
van andere leden 
wordt beperkt tot 1. 

Art 18 – 

Statutenwijziging 

Lid 7: Een voorstel tot wijziging van de artikel 8 alsmede het 
besluit tot ontbinding kan slechts geschieden na verplicht advies 
daarover van de Raad van Advies  

Het in “V97 2012” 

opgenomen lid 7 dient 
te worden gewijzigd 

vanwege de instelling 
van de RvA 

Art 19 – Fusie Geen Geen 

Art 20 – Ontbinding 
en vereffening 

Geen Geen 

Art 21 – 
Reglementen 

Geen Geen 
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