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Onderwerp : Statutenwijziging 

Van : Bestuur WSGO 

Aan : Leden WSGO 

Datum : 13 december 2021 

 
Onderwerp 

Statutenwijziging 

 
Vragen aan de leden op de ALV 

Instemmen met de voorgestelde statutenwijzigingen 

 
Samenvatting 

Conform artikel 32 lid 1 van de statuten heeft het bestuur de statutenwijzing voorgelegd aan de ALV 

op 1 december jl. De regels voor een statutenwijziging zijn dat 51% van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd moet zijn op de ALV. Vervolgens moet 2/3 van de geldige stemmen voor het 

voorstel zijn. Op de regulier ALV van 1 december 2021 werd niet het vereiste quorum van 51% van 

de leden gehaald. 

 

Het bestuur heeft besloten op deze extra ALV de statutenwijziging te agenderen. 

Op grond van artikel 32 lid 3 van de statuten wordt deze extra ALV bijeengeroepen waarin het 

besluit dan kan worden genomen ongeacht het aantal in deze vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde leden (er is dan geen quorum). 

 

Aanleiding voor de statutenwijziging is de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (Wbtr) die op 1 

juli 2021 inwerking is getreden. Met de Wbtr wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij de 

vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de 

regelingen die gelden voor een BV en een NV. 

 

De Wbtr noopt tot een aantal statutenwijzigingen. Door die wijzigingen voldoen de statuten weer 

aan de wet. Daarnaast doet het bestuur een aantal voorstellen voor wijzigingen waardoor onder 

andere elektronisch vergaderen mogelijk wordt op grond van de statuten. 

 

In de bijgaande notitie vindt u een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging. Daarnaast treft u 

de huidige statuten aan met daarin de voorgestelde wijzigingen in kleur gemarkeerd. De huidige 

statuten kunt u vinden op de website: https://wsgo.nl/over-ons/statuten-en-reglementen  

 

 
Bijlage(n)  

2.2 Notitie statutenwijziging 

2.3 Statuten met voorgestelde wijzigingen gemarkeerd 
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