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Notitie voor Bondsraad ter besluitvorming 

 

Betreft:  Uitwerken bepalingen digitaal vergaderen/besluitvorming statuten   

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  23 april 2020 

 

 

Bijlage:  /  

 

 

Toelichting 

Normaal gesproken hebben wij op 23 april 2020 een reguliere fysieke 

bondraadsvergadering gepland. Door de huidige bijzondere (corona)situatie is het niet 

mogelijk om voor 1 juni bij elkaar te komen. 

 

Daarnaast is het volgens de wet niet mogelijk om een geheel digitale ALV te houden. Het 

digitaal stemrecht is alleen mogelijk als dit in de statuten is opgenomen. Echter, ten 

behoeve van het waarborgen van de continuïteit van de bond, heeft de Bondsraad 

ingestemd met een online vergadering via Microsoft Teams en deze 

bondraadsvergadering op 23 april 2020 als een normale vergadering te behandelen met 

het normale ‘stemrecht’.  

 

In een normale situatie van de Bondsraad is een meerderheid van ten minste drie vierde 

van de uitgebrachte stemmen/goedkeuring van de bondsraadsleden noodzakelijk bij een 

besluit. Conform de KNGU-statuten. 

 

In een situatie waar niet alle bondsraadsleden fysiek bij elkaar kunnen komen, mag je 

volgens de wet de besluitvorming van de leden digitaal organiseren (via mail of anders) 

mits alle leden (unaniem) het besluit goedkeuren. Dit is het zogenaamde eenstemmige 

besluit. Daarmee wijkt deze besluitvorming dus af van de 'normale' fysieke besluitvorming.  

 

Om ook in toekomstige uitzonderlijke (nood)situaties te voorzien, en de bond niet open te 

stellen aan onzekere situaties m.b.t. continuïteit en besluitvorming, stelt het bestuur voor om 

de statuten hierop aan te passen c.q. te moderniseren.  

Dat betekent dat er bepalingen worden opgenomen in de statuten die het mogelijk 

maken om met de Bondsraad digitaal te vergaderen en digitaal besluiten te nemen, als 

zijnde een normale vergadering.  

Niet alleen vanwege de huidige coronasituatie zijn we nu genoodzaakt om deze wijziging 

door te voeren, de huidige technologie maakt het ook mogelijk om op deze manier te 

vergaderen.  

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/16.08.2019-Statuten-KNGU-aangepast.pdf
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Op dit moment liggen de statuten bij de notaris om de wijziging van de artikelen die in de 

Bondsraad van 11 december 2019 zijn goedgekeurd te passeren. Dat betekent dat er nu 

(nog) gelegenheid is om de statuten aan te passen, zonder bijkomende kosten.  

 

Lees dit artikel voor meer informatie: https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-

en-recht/item/121149/richtlijn-voor-besluitvorming-binnen-de-vereniging-i-v-m--

maatregelen-coronavirus 

 

 

Vraag aan Bondsraad: 

De Bondsraad wordt gevraagd: 

a. In te stemmen met het uitwerken van bepalingen die zorgdragen voor de 

(toekomstige) mogelijkheid om de bondsraadsvergadering waar nodig digitaal te 

houden, als zijnde een normale vergadering (conform de huidige bepalingen in de 

statuten), zodat de besluitvorming op ‘normale’ wijze kan plaatsvinden.   

b. Mandaat te geven aan het bestuur en daarmee het Bondsbureau om deze 

wijzigingen i.s.m. de benodigde jurist(en) en de notaris door te voeren.  

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2019/november/5.3-Oplegnotitie_Aanpassing_statuten.pdf
https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-en-recht/item/121149/richtlijn-voor-besluitvorming-binnen-de-vereniging-i-v-m--maatregelen-coronavirus
https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-en-recht/item/121149/richtlijn-voor-besluitvorming-binnen-de-vereniging-i-v-m--maatregelen-coronavirus
https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/sport-en-recht/item/121149/richtlijn-voor-besluitvorming-binnen-de-vereniging-i-v-m--maatregelen-coronavirus

