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ALGEMENE LEDENVERGADERING
MET SPOEDWET NU VOOR

1 SEPTEMBER MOGELIJK
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Algemene Vergadering

Van de voorzitter

Oproep KNRM

Reactie artikel Ankeren

In de VNM-Nieuwsbrief van
april jl. heeft u kunnen lezen
dat er gewerkt werd aan de
spoedwet COVID-19 Justitie
en Veiligheid. Deze spoedwet is op 24 april 2020 van
kracht geworden. Elektronisch vergaderen en stemmen mag tot 1 september.

Er zijn geen beproefde protocollen, geen oplossingsmodellen en geen handvatten voor bestuurders van
wie verwacht wordt de problemen het hoofd te bieden. Een VNM-team staat
gereed om daar waar gewenst hulp en assistentie te
bieden.
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Met een goede voorbereiding van je sport is veel ellende te voorkomen. Denk
daarbij vooral aan een goed
onderhouden materiaal en
persoonlijke voorbereidingen, want dat zou meer dan
de helft van het aantal alarmeringen voorkomen.

De redactie heeft na aanleiding van het artikel
“Waar mag je ankeren?’ in
de VNM-Nieuwsbrief van
april jl. aanvullende informatie gekregen om ook
aandacht te geven aan de
verlichting die bij het
ankeren behoort.
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ALV

voor watersportverenigingen
middels elektronische weg
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
In de VNM-Nieuwsbrief van april jl. heeft u kunnen lezen dat er gewerkt werd aan de spoedwet COVID19 Justitie en Veiligheid. Deze spoedwet is op 24 april 2020 van kracht geworden.

De

tijdelijke wet Covid-19 regelt allerhande onderwerpen op
diverse maatschappelijke terreinen. Niet alles is dus relevant
voor verenigingen en stichtingen. Het gaat met name om art. 6
en 7 voor verenigingen en art. 23 voor stichtingen. Zo wordt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures statutair zijn voorgeschreven,
tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Bestuursvergaderingen en commissievergaderingen kunnen al digitaal plaatsvinden tenzij de statuten dat verbieden.
Het bestuur van rechtspersonen kan bepalen om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden die
uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is.

Wat betekent dit voor de (watersport)verenigingen?
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De oproeping van de ALV dient te vermelden dat de vergadering digitaal wordt gehouden. Het bestuur
mag bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot vergaderingen onder de volgende voorwaarden:
•
De ALV is langs elektronische weg voor leden te volgen.

•

Leden hebben 72 uur voorafgaand aan de vergadering de gelegenheid om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Dat kan per mail vooraf of
tijdens de vergadering met een chatfunctie;

•
•

De vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord;

De antwoorden worden op de website geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel
toegankelijk gemaakt voor de leden.

(Vervolg op pagina 3)
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(Vervolg van pagina 2)
Het bestuur dient zich in te spannen dat tijdens de vergadering nog nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit gezien de omstandigheden redelijkerwijs teveel is gevraagd. Maar uitgangspunt is dus
dat leden vragen moeten kunnen stellen tijdens de vergadering.
De voorzitter leidt de vergadering. Het is mogelijk dat door de omstandigheden leden niet optimaal aan
de vergadering hebben kunnen deelnemen, bijvoorbeeld omdat de verbinding wegvalt. Dit heeft geen
gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die tijdens de vergadering heeft plaatsgevonden.
Het bestuur mag bepalen dat het stemrecht uitsluitend elektronisch kan worden uitgeoefend. Dat kan
door leden tijdens de digitale vergadering mondeling te laten stemmen wat hoorbaar is voor andere
leden of door stemmen per e-mail voorafgaand aan de vergadering.

De termijn van 6 maanden voor de financiële verantwoording na afloop van het boekjaar mag door het
bestuur verlengd worden met 4 maanden. De ALV mag dus door het bestuur ook uitgesteld worden als
het bestuur de ALV niet wil of kan laten plaatsvinden. Het wettelijk recht van de ALV om die termijn te
verlengen vervalt tijdelijk.
Hoe verhoudt de spoedwet zich ten opzichte van de statuten van de (water)sportvereniging?
De tijdelijke wet staat boven de statuten. Mochten de statuten dus andere bepalingen bevatten dan zijn
die bij de tijdelijke wet Covid-19 niet rechtsgeldig en daar komt deze wettelijke regeling voor in de
plaats.

Hoe lang is tijdelijk?
De tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vervalt op 1 september 2020. Bij koninklijk besluit kan
worden bepaald dat de wet vervalt op een ander tijdstip, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten
hoogste twee maanden na het tijdstip ligt waarop de wet zou vervallen.
Indien het bestuur van een (water)sportvereniging zich genoodzaakt ziet gebruik te maken van de
mogelijkheden die deze wet biedt, omdat bv de ALV nog niet heeft plaatsgevonden, dient het bestuur
rekening te houden met de vervaldatum van deze wet.
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Voor het gemak vindt u hieronder de genoemde artikelen 6 en 7 van de tijdelijk wet COVID-19 Justitie
en Veiligheid. De volledige wettekst en de memorie van toelichting Tijdelijke wet COVID-19 kunt u downloaden van onderstaande links. In de memorie van toelichting bij deze wet vindt u meer informatie over
de achtergronden
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-124.html

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/08/memorie-van-toelichtingtijdelijke-wet-covid-19-justitie-en-veiligheid

(Vervolg op pagina 4)
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(Vervolg van pagina 3)
Artikel 6 (algemene vergadering verenigingen)
1. In afwijking van artikel 38 lid 1 kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot
de algemene vergadering, onder de volgende voorwaarden:
a. de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en
b. de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld
om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn
vermeld.
2. De in lid 1 onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch,
beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.
3. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins
nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment
in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader
bepalen in het belang van de orde van de vergadering.
4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.
5. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 6, het bestuur bepalen
dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
6. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 8, het bestuur bepalen
dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht.

Artikel 7 (verslaglegging vereniging en coöperatie)
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In afwijking van de artikelen 48 lid 1, 49 lid 1 en 58 lid 1 kan de termijn van zes maanden na afloop van
het boekjaar door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden. In dat geval heeft de
algemene vergadering geen bevoegdheid tot verlenging.

Redactieteam VNM
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Van de voorzitter…

U

kent vast wel die wat wazige en mistige zwartwit foto's uit de jaren 20 waarop in een of andere grote stad op een straathoek een extra editie
van een of andere x-Times wordt aangeprezen
vanwege belangrijke nieuwsfeiten.

Beste watersportvrienden: het is vandaag niet anders. De wereld staat een beetje op zijn
kop. Er heeft zich een volkomen onbekend en gevaarlijk virus gemanifesteerd, waardoor van
alles en nog wat is ontregeld. Tot dusverre heeft niemand antwoorden op de vragen die in
rap tempo opkomen. Er is sprake van een wereldbrede crisis.
Een crisis die alleen maar kan worden bestreden als iedereen ook echt meedoet. De schade
loopt in de miljarden.
Er zijn geen beproefde protocollen, geen oplossingsmodellen en geen handvatten voor bestuurders van wie verwacht wordt de problemen het hoofd te bieden. U staat er helemaal
alleen voor.
Gelukkig kunnen we in Nederland bogen op gezond verstand en op 'sterke zeebenen'.
VNM is er voor de bestuurders van watersportverenigingen.
Een VNM-team staat gereed om daar waar gewenst hulp en assistentie te bieden.
Beste bestuurders wij staan naast u, al vele jaren. Voor assistentie bij het opstellen van
protocollen, contacten met de leden, assistentie bij onderhandelingen met de veiligheidsregio's, etc. etc.
Neem contact op als het nodig is en laat het niet liggen.
Als je het VNM nog niet eerder hebt ingeschakeld, laat dit dan de eerste keer zijn.

Verbond Nederlandse Motorbootsport
Joost A. Meijer
voorzitter
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KORT NIEUWS
B E R I C H T VA N D E K N R M A A N
HET VNM
Ter informatie. Het gezamenlijk advies van Kustwacht en KNRM om terughoudend te zijn met
watersport is omgezet in een advies vanuit het
Ministerie van IenW. KNRM verbiedt geen watersport en kan dat ook niet. Maar de Reddingmaatschappij doet wel een dringend beroep aan alle
watersporters om te voorkomen dat zij door vermijdbare oorzaken in problemen komen. Daarmee wordt het aantal alarmeringen voor de redders beperkt. Zodoende hoeven zij niet in contact
te komen met anderen. Om een indruk te krijgen
van het soort incidenten waarvoor de KNRM in
actie komt en de oorzaken die daaraan voorafgingen, is de website www.knrm.nl/cijfers te bezoeken. Daar zijn ook de belangrijkste aanbevelingen te vinden om noodsituaties te voorkomen.

Het uitdragen van preventie uitingen om te voorkomen dat de doelgroep in
de problemen komt, wordt
dan ook zeer gewaardeerd.
Met een goede voorbereiding van je sport is veel
ellende te voorkomen. Denk daarbij vooral aan
een goed onderhouden materiaal en persoonlijke
voorbereidingen, want dat zou meer dan de helft
van het aantal alarmeringen voorkomen.
Wij hopen dat jullie de nodige preventieve adviezen naar jullie achterban extra onder de aandacht willen brengen.

Bron: KNRM, coördinator preventie

R EAC T I E O P H ET A RT I K EL
‘WAAR MAG JE ANKEREN?’
De redactie heeft naar aanleiding van het artikel
“Waar mag je ankeren?’ in de VNM-Nieuwsbrief
van april jl. aanvullende informatie gekregen van
Joost van Gisbergen - waarvoor dank - om ook
aandacht te geven aan de verlichting die bij het
ankeren behoort.
De reactie van Joost:

Hierbij dan nog wat aanvullende informatie:
Ankeren doet u in ondiep water. Gebruikt u een
ketting of touw met ankeren? Bij gebruik van een
ketting dan heeft u 3 x de waterdiepte nodig. Het
IJsselmeer is ongeveer 4 meter diep dus 12 meter ankerketting is voldoende. Bij gebruikt van
een touw heeft u 5 x de diepte nodig. U kunt met
Ik heb Uw artikel gelezen over ankeren en het
het oog op gewichtsbesparing ook een kettingBPR.
voorloop gebruiken. De eerste twee à drie meter
Uitstekende informatie.
gebruikt u dan ketting en de rest van uw ankerJammer dat U niet ook aangeeft dat een anker- lijn bestaat uit touw (nylon). Zorg ervoor dat uw
bal en licht (rondom wit) moet gevoerd worden
ankerlijn niet te kort is. Steekt u te weinig touw of
op zowel de spudpalenmethode als het anker, en ketting, dan spreekt men van een krabbend andat boten geen licht MOGEN voeren als ze aange- ker. Dan graaft het anker niet in de grond. U kunt
legd zijn aan de wal of een ander schip aan de
dan meer ketting of touw geven. Helpt dat
wal, Daarover bestaat veel misverstand en het
nog niet, haal dan het anker op en probeer
moet duidelijk zijn, vooral voor de na hen anke- het elders nogmaals. Laat wel zien dat u ten
rende boten, om rekening te kunnen houden met anker ligt! Overdag de ankerbol hijsen en
een draaicirkel.
´s nachts een rondomschijnend wit licht!
Het artikel heeft inderdaad alleen aangegeven
waar je mag ankeren en niet welke verlichting
gevoerd moet worden. Ook niet hoe en welk
ankergerei nodig is voor bepaalde grondsoorten
en waterdiepte en stromingen.
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