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Geachte leden van de Ledenraad, 

Om weer aan de huidige wettelijke eisen te voldoen moeten we, als vereniging, een statutenwijziging 

doorvoeren. De notaris heeft als voorstel de volgende tekst. Aan artikel 12 wordt een zesde lid 

toegevoegd dat luidt als volgt: 

Artikel 12 Lid 6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de 

betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met 

het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. 

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de 

Ledenraad. 

De tekst moet goedgekeurd worden door de ledenraadvergadering. Indien deze is goedgekeurd zorgt 

het bestuur dat de statuten gewijzigd worden bij de notaris. 

Goedkeuring van boekhouding door een registeraccountant 

Op dit moment staat in de statuten dat onze boekhouding goedgekeurd wordt door de 

registeraccountant. Dit hebben wij een aantal jaren gelden afgeschaft en in de notulen wordt dan 

opgenomen dat we daar van af zien. 

Nu de statuten toch worden aangepast kunnen we ervoor kiezen deze tekst eruit te halen. Ons 

voorstel: 

In de statuten: De Ledenraad controleert de cijfers en schakelt des gewenst een accountant in. 

Daarnaast zouden we in het huishoudelijk regelement kunnen opnemen: LR laat boeken controleren 

door een (register)accountant, maar kan ervoor kiezen daar vanaf te zien. 

Met deze laatste toevoeging houden we de mogelijkheid tot inschakelen van een 

(register)accountant open indien dit door de leden van de Ledenraad als wenselijk wordt geacht. 

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om onze boekhouding 1 keer per drie jaar laten controleren 

door de accountant van Groennet. Deze voert ook altijd de controle uit bij andere stamboeken. De 

kosten zijn ongeveer 2500 euro per controle. 

Met hartelijke groet, 

Het bestuur 


