
TCG Afspraken WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen versie 16 juni 
 
Vanaf 1 juli 2021 gaat de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) boven de 
bepalingen, die in onze statuten en/of huishoudelijk reglement staan. Voor 1 juli 2026 moeten 
de huidige statuten gewijzigd zijn, d.w.z. voor die datum moeten KNLTB en ALV de gewijzigde 
staturen goedkeuren en via de notaris vastgelegd worden. 
Om aan de WBTR te voldoen moeten we een goed bestuur zijn. Onze, onderstaande  -goed 
bestuur- afspraken gaan dus in m.i.v. 1 juli 2021 en zijn gebaseerd op de KNLTB richtlijnen: zie: 
https://centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/juridisch/wbtr/wat-moet-je-als-vereniging-doen/  
 
Financieel: 
1. Bestuursleden zijn bevoegd tot het aangaan van uitgaven en verplichtingen binnen de door 

de ALV vastgestelde begroting. Bedragen (en contracten) boven de 2500 Euro per jaar (die 
niet apart benoemd zijn in de begroting) en niet begrote kosten vereisen goedkeuring in een 
bestuursvergadering. 
Bedragen boven de 7500 Euro vereisen goedkeuring van de ALV en de daarbij behorende 
contracten moeten door minimaal 2 bestuursleden ondertekend worden. 
 

2. Een actuele en inzichtelijke boekhouding is de verantwoordelijkheid van de 
penningmeester. 
Binnen 2 maanden na einde van een kwartaal geeft de penningmeester een toelichting op 
financiële stand van zaken (gaan we vergelijken met eerdere jaren, dus voortaan 
agenderen). 
 

3. Jaarverslaglegging wordt ondertekend door alle bestuursleden; 
 

4. Jaarrekening wordt voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de 
kascommissie (Voor 2020 alleen getekend door Frank Joosten), die een en ander in de ALV 
toelicht. 
 

5. Secretaris bewaart de jaarstukken minimaal zeven jaar. 
 

6. Betaling boven 2500 Euro gaan via het vier-ogen-principe middels “ondertekening” van 
zowel Peter R en Willy G. een en ander te regelen met de Rabo bank. De penningmeester 
gaat dit regelen. 
 

 
Beleid/integriteit: 

7. taak- en functieomschrijving van bestuur (zie bijlage). 
 

8. Het benoemingsrooster van de bestuursleden wordt jaarlijks (voor en) na de ALV bijgewerkt 
door de secretaris. 
 

9. Overeenkomsten met externe partijen worden ook schriftelijk (en niet mondeling!) 
vastgelegd en na accordering door het bestuur gearchiveerd door de secretaris; 
 

10. Het bestuur controleert en evalueert regelmatig de uitvoering van het beleid 
(Planning&Control cyclus);  
Dit doen we middels de actie (evaluatie iedere bestuursvergadering) en een bestuurs-
besluitenlijst (evaluatie voor de ALV of eerder indien nodig). 
 

11. De belangrijkste verzekeringen worden om de 2 jaar door de penningmeester geëvalueerd 
(evt. i.s.m. met een deskundig TCG lid (in 2021 met Marcel Leermakers)). 
 



12. We hebben (via de gemeente Horst aan de Maas) een 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
 

13. We voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy via bestuursbesluit 
beschreven in: AVG-verklaring v2019-05-08 161236. Bestaande leden zijn middels een 
email geïnformeerd en middels het aanmeldingsformulier worden nieuwe leden op de 
hoogte gebracht (zie website TCG). Onze AVG aanpak is geaccordeerd door de autoriteit 
Persoons gegevens.  
Vrijwilligers, die de gegevens van leden nodig hebben (bv tennisleraar en VCL-ers) hebben 
de AVG verklaring getekend.  
Jaarlijks evalueren we die lijst (archief secretaris) voor de ALV. 
 

14. Onze gedragscode voor TCG leden en vrijwilligers is gebaseerd op de KNLTB / NOC 
gedragscode voorstel. Leden zijn en nieuwe leden worden daarover geïnformeerd (zoals bij 
AVG).  
 

15. Bestuursleden en TCG leden, die met jeugdspelers optrekken, hebben een VOG verklaring 
gekregen. 
Jaarlijks evalueren we die lijst (archief secretaris) voor de ALV. 
 

16. Klachtregeling voor ongewenst gedrag staat in de gedragscode voor leden en vrijwilligers. 
Een extern lid is contactpersoon (via mail tcg.vertrouwenspersoon@gmail.com ). Jaarlijks 
wordt via een bestuurslid (LO) een en ander geëvalueerd. 
 

Vergaderingen 
17. Notulen en besluiten worden geschreven en geaccordeerd in de volgende vergadering. 

 
18. Vóór een vergadering wordt vastgesteld of er ‘tegenstrijdig belang-onderwerpen op de 

agenda staan. 
 
 

Bestuur / bestuursbesluiten 
19. Iedere bestuurder in een bestuurdersvergadering heeft op grond van de wet niet méér dan 

1 stem voor de te nemen besluiten.; 
 

20. Bestuur moet bestedingen, die van de begroting afwijken, apart besluiten. 
 

21. Inschrijving van bestuurders bij de Kamer van Koophandel wordt, indien nodig, ge-update 
na een wijziging door de secretaris en medegedeeld in de bestuursvergadering.. 
 

Overige:  
22. Grijp tijdig in bij wanbeleid van medebestuurders; 

 
23. Win zo nodig (extern) advies in; 

 
24. Evalueer tijdig alle maatregelen. 

 
 
Volgende stap:  

1. Update TCG statuten en huishoudelijk reglement aan de hand van de ge-update KNLTB 
Model statuten / reglement. LO, JB en AvG zijn daaraan begonnen.  

2. Daarna bespreken in bestuur  
3. Daarna laten evalueren door een “rechtskundig persoon”. 
4. Agenda item op ALV ter goedkeuring activiteiten 2024 (of eerder indien nodig). 

  



Taak- en functieomschrijving van de bestuursleden (o.b.v. en details zie: 
https://www.centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/vrijwilligers/vrijwilligersfuncties/  

of dubbelklik op dit PDF document   
Adobe Acrobat 
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Voorzitter (Peter Engels: PE) 
Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de 
vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks 
bestuur. 
 
Secretaris (Johan Bartels: JB) 
Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester 
het dagelijks bestuur. 
 
Penningmeester (Peter Roeven: PR) 
Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het 
dagelijks bestuur. Hij vertegenwoordigt in het bestuur de ledenadministrateur. 
 
Jeugd contactpersoon (Lilian Osther: LO) 
Is voorzitter van de jeugdcommissie en verantwoordelijk voor het jeugdbeleid binnen de 
vereniging. Aanspreekpunt voor de gehele jeugd, 4 t/m 17 jaar. Hij vertegenwoordigt de 
activiteiten van de jeugd zoals uitgevoerd worden door een Toernooileider, een 
competitieleider, een KNLTB Toernooicoach, een Tenniskids contactpersoon en de 
tennisleraren. 
 
Techniek / Accommodatie contactpersoon (Ervin Mom: EM) 
Is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park. Denk hierbij aan baanonderhoud, maar 
ook LED verlichting en clublokaal. 
 
Senioren contactpersoon (Adrie v Genuchten: AvG) 
Is voorzitter van de seniorencommissie en verantwoordelijk voor het seniorenbeleid binnen de 
vereniging. Aanspreekpunt voor de alle senioren, zijn op 1 januari ouder dan 17 jaar. Hij 
vertegenwoordigt de activiteiten van de senioren zoals uitgevoerd worden door een 
Toernooileider, een competitieleider, een KNLTB Toernooicoach en de tennisleraren. 
 
 
 
In het bestuur zijn verder de volgende taken verdeeld 

 Padel activiteiten: EM en LO 
 Kantine cie.: PE. 
 Sponsor cie.: PE. 
 Privacy, gedragscode en VOG van vrijwilligers en TCG leden (Lo, AvG en JB)  
 PR& Communicatie: LO en AvG. 
 

 


