
Beste leden,

Zoals al aangekondigd in een voorwoord van onze voorzitter in het GAC magazine dit voorjaar hebben
we er de laatste tijd als bestuur nog een aandachtspunt bij, namelijk de invoering van de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Sinds 1 juli moeten wij net als alle andere verenigingen en
stichtingen voldoen aan deze nieuwe wet, die erop gericht is om wanbestuur, onverantwoordelijk
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten te voorkomen.

De wet stelt eisen en verplichtingen aan het handelen van bestuursleden, en indien daaraan niet wordt
voldaan dan kunnen bestuursleden daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Reden voor invoering van de
wet is dat er in het verleden vervelende incidenten zijn geweest bij verenigingen, die het voortbestaan
van de vereniging bedreigden. Bij GAC is dat gelukkig tot dusver nooit voorgekomen. Maar dat betekent
niet dat we er niet alert op moeten blijven.

Uit onze eerste analyse bleek dat wij al heel veel zaken goed hebben geregeld. Hier en daar zullen we
echter wat interne regels moeten aanscherpen, en het is vooral van belang om afspraken goed vast te
leggen. Dit vereist aanpassing van onze statuten en van het huishoudelijk reglement (HHR). Voor beiden
hebben we van de Atletiekunie concepten ontvangen, die we als bestuur grondig samen hebben
doorgenomen.

De door ons voorgestelde aanpassingen aan het HHR zijn in de vorm van een nieuwe bijlage bijgevoegd
ter jullie accordering. De door het bestuur (en onze juridische adviseur) voorgestelde aanpassing van
onze statuten, waarvan de door u te accorderen versie ook bij deze stukken is gevoegd, heeft een wat
langer pad gevolgd. Ze zijn door ons opgesteld op basis van een concept van de Atletiekunie, en we
hebben de eindversie inmiddels met de Atletiekunie en een notaris getoetst. De laatste stap die wij nu
moeten nemen is de formele accordering door de Algemene Leden Vergadering (ALV) waarna wij de
notaris kunnen vragen deze in de registers te laten vastleggen.

Voor de goede orde: de wet is reeds ingegaan, en wij handelen reeds conform de wet, maar we hebben
tot maximaal 5 jaar na de ingangsdatum in onze reglementen aan te passen.


