
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Onderwerp: Huishoudelijk reglement 
Datum: 16 mei 2022 
Van: Bestuur Provero 
 
 

Hierbij bieden wij u het huishoudelijk reglement voor de vereniging Provero aan. 

De vereniging heeft nooit een huishoudelijk reglement gehad en eerder was daar ook niet de wens of 

noodzaak voor.  

 

Met de komst van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) was er een concrete 

aanleiding (wettelijke verplichting) om te kijken hoe wij onze vereniging georganiseerd hebben. 

Hierbij hebben wij de eisen vanuit de WBTR ook aangehouden tegen onze statuten. 

 

De statuten bleken voldoende actueel, alleen niet compleet genoeg. Wat ontbrak op basis van de 

WBTR kon echter ook worden aangevuld vanuit een door de ALV goed te keuren huishoudelijk 

reglement. Voordeel hierbij is dat we geen kosten hoeven te maken bij de notaris om de statuten aan 

te laten passen. Het huishoudelijk reglement (de initiële versie en toekomstige wijzigingen) kan 

eenvoudig door de ALV worden vastgesteld. 

 

Nu het bestuur toch bezig was met het opstellen van een huishoudelijk reglement als gevolg van de 

WBTR, heeft het bestuur tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een aantal andere 

zaken te regelen via het huishoudelijk reglement als: de verschillende type leden, wijze van 

aanmelden en rechten en plichten van leden. 

 

Toelichting op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Onderstaand de tekst zoals ontleend aan www.wbtr.nl: 

 

“Bestuur en toezicht op orde 

Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig 

en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 

1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga aan de slag 

en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een 

gerust gevoel.  

 

 

 

 

http://www.wbtr.nl/


 

 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over: 

• Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders. 

• De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. 

• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven. 

• Regels omtrent belangenverstrengeling. 

• Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 

 

Waarom wil je dit? 

• Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid. 

• Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn. 

• De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle 

besturen. Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR ingegaan en moet je eraan voldoen.  

• Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen voor bestuursleden persoonlijk 

hebben.” 

 

Gevraagd besluit 

Aan de ALV wordt gevraagd het huishoudelijk reglement vast te stellen. 

 


