
 

Notitie voor bondsraad ter bespreking 

 

Betreft:  Uitstellen jaarverslag en jaarrekening 2020 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:  12 mei 2021 

 

Bijlagen: / 

 

Toelichting 

Conform de strategische cyclus stond op de agenda van de bondsraadvergadering van 

12 mei 2021 de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2020. Echter zijn de 

resultaten van het Verinorm onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport 

op 28 april 2021 gepresenteerd. Dit viel precies samen met het aanleveren van de stukken 

voor de vergadering van 12 mei 2021, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening 2020. 

   

Zoals geregeld in het verenigingsrecht in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 48, lid 1) 

is het nodig om binnen een termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar het 

jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren door de algemene 

ledenvergadering/bondsraad. Echter, conform de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 

Veiligheid (artikel 7), kan de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar door het 

bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden.  

Dus wanneer de vergadering (en goedkeuring) voor 1 november 2021 plaatsvindt wordt 

nog steeds voldaan aan de wettelijke eisen. 

 

Om impact van de resultaten van het onderzoek en de gevolgen voor de jaarrekening 

2020 goed te kunnen overzien en te bespreken met de bondsraad, wil het bestuur het 

uitstellen van de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 op 12 mei 

bespreken met de bondsraad. Het bestuur wil het jaarverslag en jaarrekening 2020 op 17 

juni 2021 door de bondsraad (tijdens een ingelaste formele vergadering) laten 

goedkeuren. 

 

Vraag aan bondsraad: 

• De bondsraad wordt gevraagd het uitstellen van de goedkeuring van het 

jaarverslag en jaarrekening 2020 te bespreken en wordt gevraagd akkoord te gaan 

met het plannen van een ingestelde formele vergadering op 17 juni 2021. Dat 

betekent dat de stukken van deze vergadering ook 2 weken van tevoren op de 

website worden gepubliceerd.  

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2021/Strategische-cyclus-2021-aanpassing-02.03.2021.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043413/2020-12-17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043413/2020-12-17

