
Memo statuten HVA mandaat bestuur 

In de bestuursvergadering van 28 aug. kwam de vraag aan de orde in hoeverre 

het bestuur mandaat zou dienen te hebben om zonder toestemming van de 

ALV gerechtelijke procedures in te zetten. In de conceptnotulen staat dit als 

volgt verwoord:  

‘8. Starten gerechtelijke procedures Bestuur onderkent de behoefte om 

zelfstandig te kunnen beslissen over het optreden in gerechtelijke procedures 

zonder daarvoor vooraf toestemming te hoeven vragen aan de ALV. De vraag is 

of dit nader in het huishoudelijk reglement geregeld kan worden dan wel dat 

daarvoor de statuten aangepast moeten worden. Joost buigt zich over de 

vigerende bepaling in de statuten. Tezamen met Klaas een voorstel maken hoe 

dit correct te regelen’. 

De vraag of dit via het huishoudelijk reglement kan worden geregeld kan met 

een eenduidig nee worden beantwoord. De betreffende bepaling in onze 

statuten staat hieraan in de weg. Artikel 5 bepaalt: ‘Het bestuur behoeft 

eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:’ (in dit 

geval art. 5.II.e): ‘het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van 

arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel 

kunnen lijden.’  

Verkenning van de positie van het bestuur  

Kerntaak van het bestuur is: het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in 

feite alles om een vereniging in stand te houden. De wetgever geeft niet aan 

wat zo allemaal onder besturen moet worden verstaan. In zijn standaardwerk 

‘De vereniging in de praktijk’ definieert mr. F.C. Kollen onder besturen: ”Al wat 

noodzakelijk is om de vereniging – gelet op haar statutaire doelstelling en 

maatschappelijke activiteiten – intern en extern goed te laten functioneren.”  

Het bestuur en de algemene vergadering verhouden zich niet in een 

hiërarchische verhouding en daarmee heeft de algemene vergadering ten 

opzichte van het bestuur ook geen bevoegdheid om opdrachten te geven. De 

taken en bevoegdheden van het bestuur kunnen echter wel worden beperkt 

middels de statuten. Die kunnen bepaalde taken en bevoegdheden opdragen 

aan andere organen. 

 



Algemene vergadering (AV) 

In principe komen aan de AV alle bevoegdheden toe die niet door de wet of 

statuten aan andere organen zijn opgedragen, aldus artikel 2:40 lid 1 van het 

Burgerlijk Wetboek. Met het aanbrengen van statutaire beperkingen kan de AV 

de machtspositie van het bestuur beperken door zelf taken en bevoegdheden 

aan zich te houden of bij een ander orgaan neer te leggen. Een opdracht geven 

aan het bestuur is dan wel niet mogelijk, maar het bestuur is wel gehouden om 

de statuten na te leven. 

Bevoegdheden bestuur niet te beperken 

De beperkingen kunnen dus wel ver gaan maar nooit zover dat de door de wet 

aan het bestuur toegekende taken en bevoegdheden ook worden ontnomen. 

Alleen artikel 2:44 BW lid 2 geeft een uitzondering, hierin wordt bepaald 

dat: “Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit, is het bestuur bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 

bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 

ander verbindt. De statuten kunnen deze bevoegdheid aan beperkingen en 

voorwaarden binden. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede 

voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van 

deze handelingen, tenzij de statuten anders bepalen.””1 

Hoe is het geregeld bij andere Historische Verenigingen/Kringen? 

Er is gekeken naar de statuten van tientallen grote en kleine historische 

verenigingen (o.a. Amsterdam, Leiden, Delft, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, 

Vlaardingen, Walcheren, Zierikzee, Amersfoort, Gouda, Nijmegen, Hoorn, 

Leeuwarden, Vianen, enz. enz.). Daaruit blijkt dat alle verenigingen/kringen 

soortgelijke statuten en bepalingen hebben als de HVA. Ergo, in alle gevallen 

                                                           
1 Bron: wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/165232-bestuur-van-een-vereniging-bevoegdheden-en-taken.html 
“Een bestuur van een vereniging is veel meer dan een voorzitter die de vergadering leidt, een penningmeester 
die op de centen past en een secretaris welke belast is met het schrijven van de notulen en andere 
administratieve werkzaamheden. Een bestuur geeft leiding aan de vereniging en is zeker niet ondergeschikt 
aan de algemene ledenvergadering zoals nog wel eens gedacht wordt. De algemene ledenvergadering zou 
immers het hoogste orgaan zijn binnen de vereniging, maar dat is toch echt een misvatting. Binnen de 
vereniging is er sprake van verdeling van bevoegdheden tussen bestuur en de algemene ledenvergadering. De 
wet legt daarvoor een basis en daarvan kan slechts worden afgeweken (via de statuten) voor zover dat uit de 
wet blijkt. Ieder orgaan, zowel bestuur als algemene vergadering, heeft eigen taken die door de wet als basis is 
gegeven en via statuten. Niets hoogste of laagste orgaan, maar gewoon twee organen met ieder eigen 
bevoegdheden. 
 



moeten de besturen goedkeuring van de AV verkrijgen voor het instellen van 

gerechtelijke procedures.  

 

Geheel terzijde, de Delftse historische vereniging Delfia Batavorum (opgericht 

in 1937) wijkt op één onderdeel af van deze algemene regeling met de bepaling 

in art. 9.2: “Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het 

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.” Maar dit is in dit 

verband niet relevant. 

Discussiepunt voor het bestuur 

De vraag is of het HVA-bestuur de AV een dergelijke ‘unieke’ statutenwijziging 

wil voorleggen. Er moet dan onderbouwd worden wat de situatie in Alkmaar zo 

bijzonder maakt, dat moet worden afgeweken van de algemeen gehanteerde 

regeling (die blijkbaar in de dagelijkse praktijk voldoet).  

Ook kan nader gebruikt worden gemaakt van de huidige bepaling in onze 

statuten. Art. 5.II.e geeft blijkens de tekst mijns inziens voldoende ruimte om 

‘die rechtsmaatregelen te nemen, die geen uitstel kunnen lijden’. De term 

‘rechtsmaatregelen’ ziet in het juridisch verkeer met name op maatregelen ter 

zekerstelling van je belangen (incasso, sommatie etc.). Maar als de AV ermee 

instemt dat ook daaronder door het bestuur nemen van juridische maatregelen 

(zoals het inbrengen van een zienswijze bij een gemeentelijk voornemen, of 

zelfs het voeren van een (rechterlijke) procedure) kan worden begrepen, wordt 

de slagvaardigheid van het bestuur, en daarmee van de vereniging sterk 

vergroot. 

Dat betekent dat het bestuur tijdig, d.w.z. binnen bepaalde wettelijke 

(procedurele) termijnen, in voldoende belangrijke kwesties, conform bestaand 

beleid van de vereniging, juridische acties kan instellen, (omdat ze anders 

zinloos zijn), met verantwoording achteraf aan de AV. Een dergelijke, nadere 

handelwijze vanwege ons bestuur zou, zoals hierboven uiteengezet, uiteraard 

eerst in de AV (voorjaar 2018) moeten worden besproken, mede aan de hand 

van concrete voorbeelden. 

JC/KtB sept. 2017 


