
Conceptverslag ALV SurvivAlkmaar 10 juni 2021 

 

Aanwezige bestuurders:  Sander Schurer, Joost Witlox, Martijn Braam(digitaal via MS Teams) 

Aanwezige leden aantal: 11 

Notulen: Marlijn van de Kuijlen 

 

1. Uitleg WBTR 

De voorzitter geeft uitleg over de werking van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen die per 1 

juli 2021 in werking treed. Het bestuur heeft de verplichtingen van de wet doorgelopen en de 

noodzakelijke wijzigingen opgenomen in het Huishoudelijk reglement. Dit ALV is ingelast om het 

huishoudelijk reglement te bespreken en vast te stellen. 

 

Het huishoudelijk reglement is voorafgaand aan de leden toegestuurd. Een aantal onderwerpen 

worden nader toegelicht: 

- Financiën: bij de bank is een 4 ogen principe ingeregeld. Voordat er uitgaven gedaan kunnen 

worden, moeten er twee bestuursleden naar kijken en akkoord geven. Er zijn regels 

afgesproken voordat akkoord gegeven wordt op een uitgave. Zo wordt bij uitgaven boven de 

1000 euro altijd 2 of meer offertes aangevraagd en uitgaven boven de 5000 euro kunnen 

alleen gedaan worden na instemming van de ALV. 

- Aansprakelijkheid: het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat de bestuursleden 

persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bijvoorbeeld blijvend letsel wanneer 

er sprake is van grove schuld. Dit wordt verzekerd via de SBN, maar dan moeten we wel 

voldoen aan de verplichtingen die de SBN oplegt, bijvoorbeeld baanvereisten en vereiste van 

inschrijving of validiteitsverklaring.  

- Tegenstrijdige belangen: In de notulen van de bestuursvergadering wordt vastgelegd of op 

de agendapunten tegenstrijdige belangen zijn voor de bestuursleden. Als er sprake is van een 

tegenstrijdig belang, dan mag het bestuurslid niet mee stemmen. 

- Afwezigheid bestuursleden: 1 bestuurslid kan afwezig zijn, dan kunnen de andere twee 

bestuursleden besluiten, als 1 bestuurslid langer afwezig is of er zijn meerdere bestuursleden 

afwezig, dan zal een nieuw bestuurslid aangewezen moeten worden vanuit de leden. 

- Jaarlijks moet het huishoudelijk reglement bekeken worden of het nog voldoet. Zo niet, dan 

moet het worden aangepast en opnieuw ter beoordeling en vaststelling worden voorgelegd 

aan de ALV. 

 

Vraag lid: als 1 iemand langdurig ziek is, dan kunnen 2 bestuurders gezamenlijk besluiten. Wanneer 

gaat een besluit dan naar de leden? 

Antwoord bestuurslid: de 2 leden moeten het unaniem eens zijn over het besluit, dan is de ALV niet 

nodig.  

 

Vraag lid: in hoeverre moet BHV geregeld zijn? En in hoeverre is dat van invloed op de persoonlijke 

aansprakelijkheid. Als er nu wat gebeurt en iemand valt uit de hindernis, weten de leden dan wat ze 

moeten doen? 

Antwoord bestuurslid: Het bestuur is pas aansprakelijk bij grove nalatigheid, als je het structureel 

niet op orde hebt. Maar opvang en de juiste hulpverlening voor als er iets gebeurd, vraagt de 

aandacht. Het is onbekend of de verenging een X aantal EHBO’ers moet hebben. De voorzitter zegt 

toe dit na te vragen bij de SBN.   



De secretaris licht toe dat de SBN ook aan het kijken is of er een bestuurders 

aansprakelijkheidsverzekering geregeld kan worden. 

 

2. Aanpassing Huishoudelijk reglement 

De voorzitter licht toe dat naar aanleiding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de 

wijziging van het Huishoudelijk reglement de Statuten van de vereniging niet hoeven te worden 

aangepast. Op 2 punten zijn de Statuten op dit moment onjuist, maar de leden zijn daarmee niet in 

het nadeel en daarom worden de Statuten niet aangepast. Dit gaat over het lidmaatschap en 

opzegging daarvan. In de Statuten staat dat 1x per jaar het lidmaatschap opgezegd kan worden, maar 

dat kan maandelijks. Daarnaast staat in de Statuten dat de jeugd vanaf 10 jaar kan trainen, maar 

trainen is vanaf 8 jaar toegestaan. 

 

In het Huishoudelijk reglement staan nu 3 soorten lidmaatschap beschreven: volwassen lid, jeugd lid 

en ere lid. Lidmaatschap houdt ook iets in. We hebben een aantal verplichtingen opgesteld voor de 

leden. Dit heeft o.a. ook te maken met aansprakelijkheid. Zo willen het bestuur 2 dagen van te voren 

weten dat een lid een bezoeker meeneemt. Het lid is vervolgens verantwoordelijk dat de bezoeker 

veilig klimt en dat hij/zij voorafgaand een validiteitsverklaring ondertekend en het liefst nog een 

aspirant lidmaatschap van de SBN heeft voor 5 euro. Dit aspirant lidmaatschap kan eenvoudig 

geregeld worden via de website van de SBN. Een validiteitsverklaring is nodig omdat je dan zeker 

weet dat mensen weten dat het een risicovolle sport is. De validiteitsverklaringen komen in de kluis 

te liggen, zodat zij eenvoudig te vinden zijn en voorafgaand ingevuld kunnen worden. Na het invullen 

kan er een foto van gemaakt worden en naar het bestuur gestuurd worden.  

 

Er is ook een letselformulier. Het verzoek van de SBN is om als er wat gebeurt en er is letsel, om het 

letselformulier in te vullen. Dan weet de SBN het, ook voor de vervolgschade. De SBN heeft dan 

direct de informatie die zij nodig hebben voor eventuele verzekeringsvragen. 

 

Een andere verplichting voor de leden is om mee te werken aan onderhoud of andere 

werkzaamheden te doen voor de vereniging. Veel leden zijn al lid van een commissie. De commissie 

training heeft nog wat weinig leden, daar zouden nog wel wat leden bij kunnen. Daarnaast wordt de 

oproep gedaan dat mocht je affiniteit hebben met jeugd en het leuk vinden om training te geven om 

je dan aan te melden bij de jeugdcommissie.  

 

Leden hebben uiteraard ook rechten, waaronder door de SBN gekeurde hindernissen en recht op 

training. Door corona zijn de trainingen vervallen, maar na corona zal op dinsdag weer training 

gegeven gaan worden. Op donderdag zal de training bestaan uit een gezamenlijke warming up en 

verder zelf een schema aflopen. Voor de jeugd geldt dat zij kunnen trainen op de woensdagavond vrij 

kunnen trainen, maar altijd onder toezicht van een volwassen lid. Op zaterdag vind de training van de 

jeugd plaats. 

 

Contributie vindt maandelijks plaats via een automatisch incasso en lidmaatschap kan iedere maand 

worden opgezegd. 

 

Het Huishoudelijk reglement wordt door de ALV vastgesteld. Alle aanwezig leden stemmen in. 


