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Agenda

• De wet uitleggen op hoofdlijnen

• Doorlopen van het WBTR stappenplan

• Vragen doornemen



Even voorstellen

• Ernst-Jan Reinerie

• Verenigingsprofessional

• Secretaris FC Lisse

• Geen jurist

• Maar wil risico’s graag 
beperken



Het is waarschijnlijk niet waarom je 
verenigingsbestuurder bent geworden

Maar het doorlopen is wel voorwaardelijk om het te 
blijven

Dus:

• Invullen stappenplan

Vooraf



Aanleiding 
voor de wet

• Uitwassen en misverstanden bij 
stichtingen en verenigingen

• Negatieve beeldvorming 
semi-publieke organisaties

• Niet-transparante bestuursstructuren 
en financiering

• Onduidelijke verantwoordelijkheden

• Kans op malversaties 
(‘met de kas ervandoor’)

• Belangenverstrengeling 
(’opdracht aan gelieerde BV’)

Van grote zaken tot lokale 
kerkbesturen…

…van de Randstad tot Limburg.



Hoe is het stappenplan tot 
stand gekomen

• Een team van zeven mensen aan de slag gegaan. Drie 
juristen, twee tekstschrijvers en twee 
verenigingsspecialisten. 

• Daarnaast hebben we externe juristen en een notaris 
gevraagd mee te kijken.



• Uitgaven, groot en klein

• Alles met geld dus … best 
ingewikkeld en vraagt veel 
aandacht

Goed bestuur is 
nodig, vooral voor 
financiële zaken



• Fraude van een ander 
bestuurslid

• Tekortschieten financiële 
controle, gedoe met geld

• Heel belangrijk onderdeel. 
Dit moet elk bestuurslid 
weten. Je wilt het risico 
uitsluiten!

Bestuursleden 
hoofdelijk 
aansprakelijk 
bij:



• Het is de wet

• Anders geen decharge 
als bestuurslid

• Persoonlijk / hoofdelijk 
aansprakelijk

• Behouden en vinden 
van bestuursleden is 
belangrijk

Waarom zaken 
regelen?



• Bedrieglijk 
eenvoudig

• Overgangsregeling 
5 jaar, maar dat 
geldt alleen voor 
vastlegging in de 
statuten.

Opletten

D check en het 

stappenplan heten:

WBTR-programma

De WBTR is ingewikkeld. 
Hoofdelijke aansprakelijkheid kan 
elk bestuurslid raken. 
Het is dus belangrijk voor elke 
vereniging om de WBTR goed te 
regelen en er zo voor te zorgen 
dat je bestuursleden geen risico 
lopen.



Doorlopen stappenplan





Prijzen

• Check op https://wbtr.nl/deelnemen/

• Kortingscode: sport50

https://wbtr.nl/deelnemen/


Bedankt voor je deelname.
Heel veel succes met het vervolg!

Je krijgt de nieuwsbrief en je kunt mailen naar info@wbtr.nl

Onze supportafdeling is op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur 
bereikbaar op: 088-539 8608.

mailto:info@wbtr.nl

