Agenda
Datum & tijd:22 april 2021
Locatie:Skype
●
●
●
●
●

Bronnen van recht binnen (Scouting) Nederland
Overzicht inhoud WBTR
Mogelijke routes en informatiebronnen
Ervaringen met stappenplan IVBB
Wat de regio biedt

Notulen
Datum & tijd:22 april 2021
Locatie:Skype
Aanwezig:
Regiobestuur: Corné Hartman, Suus Verschoor, Arie Slot en Jack Koevoets Groepen: Bas
Evers-Wagemakers, Christian Krijnen, Cornelus de Pijper, Corny Vierbergen, Edwin Speekenbrink,
Jeroen Bastiaansen, Kim Treffers, Marc Lauwerijssen, Mark Scheffers, Max van der Heijden, Nelleke
Stolk, Niek, Raymond Kerstens, Remco Duijts, Rob Merkx, Serge, Vincent en Wim Harmans
Afwezig met kennisgeving:Regiobestuur: Tjerk Kamstra

Voorzitter: Corné Hartman
Notulist: Arie Slot
De inhoud van de presentatie met sprekersnotities worden in bijlage bij deze notulen gevoegd en
maken daarmee onderdeel uit van de notulen.
Vraag: Remco:
Stap 7: “Groeps-/regioraad zijn adviesorganen, géén toezichtorganen’? Graag verduidelijken.
Vraag: Raymond Kerstens
1) Waar staat dat 1 juli 2026 of 5 jaar als eis gesteld?
In de wettekst is de enige verwijzing naar 5 jaar die daarop zou kunnen slaan : Een statutaire
bepaling die vóór inwerkingtreding van deze wet bepaalt dat een bepaalde bestuurder of een
commissaris van een vereniging, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een
stichting, meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders respectievelijk commissarissen
tezamen, is geldig tot uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet of tot de
eerstvolgende statutenwijziging na de inwerkingtreding van deze wet, naar gelang welk moment
eerst valt.
Echter maak ik hieruit op dat een eigen beschrijving in de statuten van meervoudig stemrecht
uiterlijk 5 jaar geldig is, tenzij eerder gewijzigd. Binnen de standaard SN statuten is er geen sprake
van meervoudig stemrecht, dus waarom zouden we dan de statuten moeten wijzigen?
2) Functieomschrijvingen: taken bestuursleden beschrijven in Huishoudelijk Reglement SN?
Vraag: Corny Vierbergen:
Adviesraad -> Hoe is de aansprakelijkheid geregeld voor leden van de adviesraad?
Bindend advies -> Aansprakelijkheid = duidelijk.
Vraag: Bram Willemen:
Praktische uitwerking waarvoor dank.
Persoonlijk advies? (i.g.v. niet veel tijd / is het het bedrag waard om stappenplan aan te schaffen?)
Vraag Ralph Lambregts: (schakelde later in) :
Wordt presentatie rondgestuurd?
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