
   

voorstel tot wijziging van de statuten 
 
Voorstel tot het wijzigen van artikel 13 van de statuten van het NSIJP. De huidige formulering is als 
volgt: 
 
3 Ter vaststelling van het gevoerde financiële beleid wordt door het Bestuur jaarlijks aan de 

Ledenraad rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer en beleid 
onder bijvoeging van een verklaring van een registeraccountant. 

4 De Ledenraad benoemt jaarlijks uit zijn midden een commissie van tenminste twee leden. Deze 
commissie, de kascommissie, onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en 
brengt aan de Ledenraad verslag van haar bevindingen uit. 

 
toelichting 
In de praktijk is sinds het aantreden van de Ledenraad in 2012 geen gebruik gemaakt van de diensten 
van een registeraccountant. Bestuur noch ledenraad zagen daartoe de noodzaak, terwijl het wel een 
kostenpost met zich mee zou brengen. In feite is deze handelswijze niet reglementair. Om tot een 
reglementaire handelswijze te komen zal de vereniging een keuze kunnen maken tussen 
- jaarlijks verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beheer en beleid onder bijvoeging 

van een verklaring van een registeraccountant, of 
- de statuten zodanig wijzigen dat het bestuur niet verplicht is tot het overleggen van een 

verklaring van een registeraccountant. 
Het Burgerlijk Wetboek stelt aan verenigingen geen andere verplichting dan het instellen van een 
kascommissie (boek 2, art. 48 lid 2). 
 
De huidige statuten zijn vormgegeven in de periode voorafgaand aan de instelling van de Ledenraad. 
De Algemene Ledenvergadering was toen het hoogste orgaan van de vereniging. De samenstelling 
van de Algemene Ledenvergadering was wisselend en sterk afhankelijk van de opkomst. Er was 
weinig continuïteit in aanwezigheid en weinig overdracht van ervaring in de samenstelling van de 
Algemene Ledenvergadering. In die tijd was dat één van de argumenten voor het instellen van een 
Ledenraad. Het gebruik van een registeraccountant lag toen voor de hand 
Met het aantreden van de Ledenraad is er veel meer continuïteit in de samenstelling van de 
vergadering en daarmee ook overdracht van ervaring. De noodzaak een registeraccountant in te 
schakelen is daarmee min of meer vervallen. 
 
Om praktijk en statuten met elkaar in overeenstemming te brengen stellen ondergetekenden de 
volgende tekstuele wijziging van lid 3 voor: 
 
wijziging art 13 door toevoeging lid 5 
5 De Ledenraad kan besluiten af te zien van een verklaring van een registeraccountant als bedoeld 

in lid 3. Dit besluit dient genomen te worden bij de instelling van de kascommissie als bedoeld in 
lid 4. 

6 De nummering van de leden 5, 6 en 7 wordt gewijzigd in resp. 6, 7 en 8 
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