Richtlijn Algemene Leden Vergadering i.v.m. maatregelen coronavirus binnen:
I.
II.

de handbalverenigingen
het Nederlands Handbal Verbond

Veel verenigingen en het NHV zelf hebben in de komende weken een Algemene ledenvergadering (ALV)
gepland. De door het kabinet afgekondigde maatregelen in het kader van het coronavirus maken dat het
voor verenigingen voorlopig niet meer mogelijk is om bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren.
De ALV in de normale vorm kan dan ook voor alle verenigingen geen doorgang vinden zolang de
coronabeperkingen van kracht zijn.
Deze richtlijn beschrijft hoe kan worden gehandeld gedurende de periode dat geen ALV kan worden
georganiseerd.
1. Uitstellen van de vergadering
Op dit moment is de meest voor de hand liggende optie om de ALV uit te stellen tot nader bericht. De wet
bepaalt dat het bestuur van de vereniging binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de
vereniging verantwoording aflegt op een algemene vergadering. Zolang deze termijn niet is verstreken, is
er wat dat betreft geen probleem.
In de statuten kunnen striktere regels zijn opgenomen, bijvoorbeeld dat de ALV jaarlijks in de maand
maart wordt gehouden. Uitstel tot na de statutair bepaalde maand zou dan in strijd met de statuten zijn.
Als het bestuur de ALV niet oproept, dan kunnen de leden hiertoe een verzoek indienen bij het bestuur.
Het verzoek moet zijn gedaan door het aantal leden dat is bevoegd tot het uitbrengen van een tiende van
het aantal stemmen in de algemene vergadering of een kleiner aantal als de statuten dat bepalen. Als het
bestuur hieraan geen gevolg geeft, dan mogen de leden zelf een algemene vergadering bijeenroepen. De
vraag is of dat onder de huidige omstandigheden kan (zie hieronder punt 4).
Het kan ook nog zo zijn dat bestuurs- of commissieleden voor een bepaalde tijd zijn benoemd en dat de
termijn verstrijkt. Zonder ALV is dan geen herbenoeming mogelijk. Hiervoor geldt echter dat de
benoemingsperiode (van bijvoorbeeld drie jaar) aldus mag worden gelezen dat deze duurt totdat in het
desbetreffende jaar van aftreden een ALV wordt gehouden. Hier ontstaat dus niet direct een probleem.
Alle zittende bestuursleden blijven de komende periode gewoon aan.
Ook zonder het houden van een ALV blijft het bestuur verantwoordelijk voor het besturen van de
vereniging. Het bestuur blijft sowieso verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle lopende zaken die
nodig zijn voor de continuïteit van de vereniging. Het advies is om gedurende de periode van uitstel van
de ALV door het bestuur geen ingrijpende beslissingen te laten nemen. Beslissingen waarvoor
goedkeuring van de ALV nodig is worden uitgesteld, tenzij het belang van de vereniging daarmee ernstig
in het gedrang komt.
Hoe langer de periode van alle beperkende maatregelen duurt, hoe groter de wens of noodzaak kan zijn
om wel een ALV te houden of in elk geval wel bepaalde besluiten te kunnen nemen die worden gedragen
door de leden. Wat zijn de mogelijkheden zonder daadwerkelijk met de leden bij elkaar te hoeven
komen?
2. Eenstemmig besluit van alle leden
De wet bepaalt dat er sprake kan zijn van een besluit dat dezelfde kracht heeft als een besluit van de
algemene vergadering als deze niet als zodanig is bijeengeroepen. De voorwaarde voor besluitvorming is
dan echter dat het besluit door alle leden of afgevaardigden ook al zijn ze niet in vergadering bijeen,
unaniem (dus geen enkel lid uitgezonderd), met voorkennis van het bestuur, is genomen. Dit kan dus
alleen maar werken als alle stemgerechtigde leden of afgevaardigden daadwerkelijk de inspanning
leveren om een stem uit te brengen en dat moet dan ook nog allemaal gelijkluidend zijn.

3. Digitale algemene vergadering conform Tijdelijke wet COVID-19
Voor verenigingen geldt dat elektronisch stemmen in een algemene ledenvergadering alleen is
toegestaan als de statuten hierin voorzien en dat het houden van een fysieke algemene vergadering
vereist is. Het houden van een volledig elektronische vergadering zou daarom op dit moment niet
mogelijk zijn.
De overheid erkent dit probleem, waardoor op 22 april 2020 het wetsvoorstel ‘Tijdelijke Wet COVID-19
Justitie en Veiligheid’ is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Deze Tijdelijke Wet COVID-19 biedt de
mogelijkheid voor verenigingen om tijdelijk af te wijken van wettelijke verplichtingen voor het houden van
de algemene vergadering en het opstellen van de jaarrekening.
Voor een digitale vergadering gelden wel een aantal voorwaarden:
1. De Algemene Ledenvergadering moet door alle leden te volgen zijn.
2. 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.
3. De ingebrachte vragen moeten tijdens de vergadering worden beantwoord en deze antwoorden
worden op de website van de vereniging geplaatst of via een ander elektronisch
communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.
De wet is, zoals het al zegt, tijdelijk van aard. Voorgesteld is dan ook om de wet op 1 september 2020 te
laten vervallen, tenzij bij koninklijk besluit een andere datum wordt bepaald.
4. Bestuursvergaderingen
Hoewel de wet geen verplichtingen stelt aan de wijze waarop bestuursvergaderingen moeten worden
gehouden (dit mag volgens de wet digitaal gebeuren), geldt dat hierover in de statuten veelal wel
voorschriften zijn opgenomen waardoor het bestuur daadwerkelijk bijeen moet komen om besluiten te
kunnen nemen. Gelet op het voorgaande kan het zijn dat daar onder deze bijzondere omstandigheden
van moet worden afgeweken en dat bijvoorbeeld geheel digitaal wordt vergaderd en gestemd met een
beroep op artikel 2.8 lid 2 BW.
5. Samenvattend (richtlijn)
Gedurende de tijd dat als gevolg van de door het kabinet voorgeschreven maatregelen in verband met
het coronavirus geen vergaderingen kunnen worden gehouden kan de volgende richtlijn worden
aangehouden:
 Leden ontvangen bericht over uitstel ALV tot nader bericht;
 Bestuursleden waarvan termijn afloopt blijven aan tot eerstvolgende ALV;
 Bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen waarvoor besluitvorming
door ALV noodzakelijk is zo veel mogelijk uit;
 Indien leden komen met een verzoek tot een digitale ALV, dan wordt door het bestuur nogmaals een
afweging gemaakt of het gelet op de omstandigheden redelijk is om toch een ALV te houden. Dat kan
vanuit de voorwaarden in de Tijdelijke wet.
 Tijdens de vergadering een zeer beperkt aantal bestuursleden daadwerkelijk aanwezig (waaronder
de voorzitter en secretaris, met gepaste afstand tot elkaar) en overige leden uitsluitend deelnemend
aan de vergadering op afstand.
6. Keuze vanuit bovenstaande voor de ALV van het Nederlands Handbal Verbond
Het bestuur van het NHV hecht grote waarde aan een inhoudelijk gesprek met haar leden. We vinden dat
de digitale snelweg daartoe te weinig ruimte biedt en willen de ALV van het NHV te verplaatsen naar het
najaar 2020 , mits de situatie het dan toelaat. Dat impliceert dat de statutaire agendapunten zoals
genoemd in de statuten onder artikel 20, lid 2 dan pas inhoudelijk besproken worden.
In het bijzonder betekent dit besluit dat:
1. De aftredende bestuursleden actief blijven tot het moment van de ALV;
2. Het Strategisch plan (Meer jaren beleidsplan) wordt vastgesteld op de ALV;
3. Het jaarplan en de begroting 2020-2021 worden behandeld op de ALV. Tot de ALV onthoudt het
bestuur zich van belangrijke strategische beslissingen en het aangaan van financieel risicovolle
verplichtingen.
4. De contributies en heffingen worden slechts aangepast met de geldende prijsindexatie conform
het CBS.

5. Voorgestelde wijzigingen in statuten of reglementen worden vastgesteld in de ALV.
7. Communicatie
Het bestuur volgt de richtlijnen zoals die door de RIVM en de regering worden opgelegd. Indien er de
mogelijkheid is om de ALV van het Nederlands Handbal Verbond vast te stellen, informeren we onze
handbalverenigingen daarover. We houden daarbij de statutaire termijnen aan zoals genoemd in artikel
20 van de statuten.
Voorlopig gaat de gezondheid boven alles!

