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Goed bestuur en aansprakelijkheid 

alle bestuurders van Zaalsport Vereniging Jabeek zullen de werkzaamheden zo goed mogelijk 
uitvoeren en daarbij het belang van de vereniging als uitgangspunt nemen. Zij mogen in geen geval 
hun eigen belangen laten prevaleren. Als bestuurders hun taak niet behoorlijk uitvoeren (en hen een 
ernstig verwijt kan worden gemaakt), dan riskeren zij (hoofdelijke) aansprakelijkheid. 

Zaalsport vereniging Jabeek bestaat uit: 

Voorzitter. (bestuur) 
De taken van de voorzitter zijn: 

- Lid van dagelijks bestuur 
- Leden beheer 
- Website ZVJabeek 
- Voorzitten van Algemene Ledenvergadering 
- Bestuurlijke verantwoording afleggen naar leden tijdens de algemene ledenvergadering 
- Voorzitten van dagelijks bestuur 

Penningmeester (bestuur) 
De taken van de Penningmeester zijn: 

- Lid van dagelijks bestuur 
- Beheer van inkomsten en uitgaven vereniging 
- Financiële verantwoording afleggen naar leden tijdens de algemene ledenvergadering 
- Regelen van kas commissie 
- Contactpersoon naar sporten (whatsapp) 

Secretaris (bestuur) 
De taken van de Secretaris zijn: 

- Lid van dagelijks bestuur 
- Beheer inkomende en uitgaande post 
- Beheer van Notulen en documenten zoals verzekeringen en rechtsgeldige documenten 
- Contact met externe instanties, zoals gemeente, verzekeringen, kamer van koophandel. 

Algemeen bestuurslid (bestuur) 
De taken van het algemeen bestuurslid zijn: 

- Contactpersoon van sport-groepen 
- Algemene bestuurstaken. 

  



Leden 
Leden kunnen hun stem laten horen op de algemene ledenvergadering, alwaar het bestuur zijn 
verantwoording aflegt van het afgelopen kalenderjaar en een voorstel doet voor de doelstelling van 
het komende jaar.  

Leden kunnen zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. 

Kas commissie 
Voor de algemene ledenvergadering zal de kas commissie de financiën controleren en al dan niet 
decharge verlenen aan de penningmeester. 

Tijdens de algemene ledenvergadering zal de kas commissie haar bevindingen bevestigen en indien 
nodig onderbouwen. 

Na of tijdens de algemene ledenvergadering zal de penningmeester aan de leden vragen om een 
nieuwe kas commissie te vormen voor het lopende kalenderjaar. 

Algemene Ledenvergadering 
In de algemene vergadering worden nieuwe bestuursleden voorgesteld en aan aftredende 
bestuursleden wordt decharge verleend.  

Uitgaven > 1000 euro worden besloten met het volledige dagelijks bestuur.  

Uitgaven > 2000  euro worden als begroting aan de leden voorgelegd.  

Contributie verhogingen worden tijdens de algemene vergadering door het bestuur voorgelegd en 
onderbouwd.  

Het bestuur stelt de leden uiterlijk 2 weken voor de algemene ledenvergadering in kennis van de 
datum  voor de vergadering d.m.v. de gebruikte communicatie kanalen (website, whatsapp) . 

Doel Zaalsport Vereniging Jabeek 

Het doel van Zaalsport Vereniging Jabeek is indoor sporten in Jabeek mogelijk te maken. De 
doelgroep is: inwoners van Jabeek en omstreken in alle leeftijds groepen. Daarbij moet het bestuur 
in acht nemen dat de inkomsten en uitgaven van een sport-groep met elkaar in balans zijn en de 
accommodatie geschikt is om de sporttak veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.  

Risico’s en hoe we daarmee omgaan. 

Zaalsport vereniging Jabeek heeft een aantal verzekeringen afgesloten: 

Zoals een Bestuurs aansprakelijkheids verzekering en materialen verziekering. 

  



 

Belet en ontstentenis  

In geval iemand van het dagelijks bestuur tijdelijk zijn taken niet meer kan uitoefenen zullen de taken 
verdeeld worden over de overige bestuursleden tijdens een ingelaste bestuursvergadering. 

De nieuwe verdeling zal in de notulen worden vastgelegd. 

In het geval dat een bestuurslid langer dan 3 maanden zijn taak niet kan uitvoeren, zal een oproep 
aan de leden d.m.v. een algemene ledenvergadering plaatsvinden om een vervanger te bepalen. 

Meervoudig stemrecht  

Zaalsport vereniging Jabeek kent geen meervoudig stemrecht. Alle leden van het bestuur hebben 
eenzelfde stem. 

Tegenstrijdig belang 

een bestuurslid mag niet meepraten of meebeslissen bij onderwerpen waarbij hij een indirect of 
direct belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging. Een bestuurslid zal zijn 
medebestuurders tijdig informeren over eventuele (tegenstrijdige) eigenbelangen. Als een 
bestuurslid met een tegenstrijdig belang heeft deelgenomen aan de besluitvorming, dan kan de 
beslissing mogelijk worden vernietigd en is hij aansprakelijk wanneer door dit handelen schade is 
ontstaan. 

Toezicht  

Zaalsport vereniging Jabeek heeft geen toezicht houdend orgaan of commissies die als zodanig 
beschouwd kunnen worden. De kas commissie wordt in het kader van de wet niet gezien als een 
toezicht houdend orgaan. 

Wijzigen statuten 

De nieuwe regels van de Wbtr zijn per 1 juli 2021 direct van toepassing op stichtingen en 
verenigingen. Er is echter geen verplichting om de statuten direct aan te passen. 

Aangezien onze statuten niet meer up to date zijn zullen we die toch bespreken in de algemene 
ledenvergadering en dan bepalen of we ze herzien. 


