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Algemene Leden Vergadering 7 oktober 2020 
Agendapunt 4. Stand van zaken oprichting stichting Vrienden van WVT 

Gewijzigd document dd. 30-9-20 
NB: de onderstreepte teksten zijn de wijzigingen 

 

In de ledenvergadering van 24 juni dit jaar is door de leden toestemming gegeven het opzetten van 
een stichting waarin bazaar en ander beurzen geld wordt ondergebracht. 

28 september is er een eerste afspraak met de notaris, terugmelding hiervan volgt in de ALV. De 
notaris zal ons bevragen en adviseren. In ieder geval zal aan bod komen: 

• Doelstelling van de stichting 
• Samenhang stichting en de vereniging, hoe houden we deze bij elkaar 
• Samenstelling bestuur en besluitvorming 

De notaris zal de statuten opstellen die gevuld worden met de informatie die wij aandragen. 
 
Doelstelling van de stichting zal in basis worden:  

De vereniging WVT ondersteunen in het bereiken van haar doelstelling.  
 
Samenhang stichting en de vereniging 
Een bekend risico is het los komen van de stichting van de vereniging waarvoor die is opgericht. Een 
ander risico is dat de vereniging de overhand krijgt in de besluitvorming van de stichting. Maatregelen 
waar aan wordt gedacht om dit te voorkomen: 

• Vertegenwoordiging van de coördinatiegroep WVT in het stichtingsbestuur (minimaal 2)  
• Ieder bestuurslid van de stichting moet ook lid zijn van WVT 
• Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 bestuursleden 
• Bij het benoemingsbesluit benoemen wie van de bestuursleden het gewone lid is 
• Doelstelling van de stichting is gericht op het bereiken van de doelstelling van WVT 
• Vaststellen van de besteding van de middelen vindt plaats in overleg met de ledenvergadering 

van de vereniging 
• De vastgestelde balans en staat van baten en lasten worden in de ledenvergadering van de 

vereniging ter informatie ingebracht 
• Toegang tot de vergadering hebben alle leden van de vereniging met uitzondering van een, 

per vergadering, door het bestuur te bepalen besloten deel in het kader van de privacy van 
bestuursleden dan wel derden 

Besluitvorming: 

• Besluit kan alleen worden genomen als alle bestuursleden in de gelegenheid zijn geweest hun 
stem uit te brengen  

• Besluiten worden bij voorkeur unaniem genomen, maar in ieder geval met meerderheid van 
stemmen  

• Bij grote veranderingen is de instemming van het voltallige bestuur nodig, dit specificeren, 
bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag en/of afwijkend van in het jaarplan vastgestelde 
bestemming 

• Blanco stem is geen stem  
• Lukt het niet om met een meerderheid te stemmen: in een volgende vergadering opnieuw 

inbrengen; wederom staken van de stemmen: voorstel is verworpen  
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• Stemmen buiten een vergadering kan vermits alle bestuursleden schriftelijk (mail) kunnen 
stemmen 
 

Procedure: 

• Overeenstemming in de ALV over de inhoud van de statuten 
• Bij naamswijziging WVT, eerst wijziging statuten vereniging, daarna worden de statuten van 

de stichting Vrienden van WVT, gevuld met hetgeen afgesproken in de vergadering van 7-10-
20, ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de vereniging, tezamen met taak verdeling 
en beschrijving van de leden van het bestuur. 

• Aanvragen ANBI status voor de stichting 
• Instellen commissie fondsen werving 

 


