
 

Notitie inzake Statuten Zeeuwse Milieufederatie 

 

 

Van: Algemeen Bestuur Zeeuwse Milieufederatie  

Voor: Ledenvergadering van juni 2021 

 

Het bestaan en het handelen van de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) ZMf is geregeld in de volgende 

eigen documenten: 

 De statuten 

 Het bestuursreglement 

 Het huishoudelijk reglement 

 Het directiestatuut 

 Profielen Bestuur en voorzitter ZMf 

 Integriteitsdocumenten 

 Documentatie gegevensbescherming. 

 

Daarnaast bestaan afspraken met de landelijke koepel van milieufederaties, maar die blijven hier verder buiten 

beschouwing.  

 

Aanleiding wijziging statuten en reglementen 
Verschillende aanleidingen voor een wijziging van statuten en reglementen kwamen in de tijd samen: 

1. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die enkele wijzigingen van de statuten vereist treedt op 1 juli 

2021 in werking. Deze wet eist op termijn wijzigingen in de huidige statuten; 

2. Door de Corona maatregelen is de noodzaak ontstaan om digitaal te kunnen vergaderen. Daarbij diende het 

al in praktijk werkende digitaal bijeenroepen van vergaderingen nog in de statuten te worden geregeld; 

3. Het bestuur wil een aspirant lidmaatschap mogelijk maken, voor jongeren van 12 tot 18 en voor andere 

leden, als een korte inwerkperiode voor het lidmaatschap. Ook ontbrak er een uitdrukkelijke basis om 

aspirant leden (organisaties) te weigeren bijvoorbeeld op de grond dat hun statuten onvoldoende passen 

bij de doelen van ZMf. 

4. Het bestuur achtte het wenselijk om de mogelijkheid van een motie van sturing op te nemen en vraagt zich 

af of – gelet op de voorgeschreven inschakeling van een accountant – nog behoefte is aan de 

instandhouding van kascommissie 

5. De statuten behoefden nog een kleine aanpassing vanwege de eisen die de Belastingdienst stelt aan de 

statuten van een Algemeen Nut Beogende Instelling; 

 

In het kader van de opfrissing zijn ook wat formuleringen in de Statuten en reglementen gewijzigd, die vandaag 

de dag niet voldeden.  

 

Aan de ledenvergadering worden de statuten, het huishoudelijk reglement en het directiestatuut voorgelegd in 

de voorgestelde nieuwe versie. Informatie over de exacte wijzigingen in de verschillende teksten en de wijze 

waarop het bestuursreglement is opgenomen in de statuten en de andere reglementen is op verzoek 

verkrijgbaar bij ZMf.  
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Statuten 
De belangrijkste wijzigingen in de statuten kunnen – in de volgorde waarin ze in de statuten aan de orde komen 

– als volgt worden samengevat:  

a) Regeling aspirant-lidmaatschap (vooral artt. 4 en 5, ook art. 9 lid 1) als aanloop voor het lidmaatschap voor 

natuurlijke personen en organisaties en voor natuurlijke personen tussen de 12 en de18. Deze jeugdleden 

en aspirant-leden kunnen mee-vergaderen en in de ledenvergadering een stem laten horen, maar niet: een 

stem uitbrengen; 

b) Het bestuur kan een aspirant lid royeren en het (aspirant)lidmaatschap weigeren (art. 4 lid 2, art. 5 lid 2). 

Dat kan bij een organisatie gebeuren als de statutaire doelstelling en/of de feitelijke werkzaamheden van 

die organisatie onvoldoende aansluiten bij het algemene natuur- en milieubelang van ZMf. Is het aspirant-

lid het met royement of niet toelating niet eens, dan kan hij zijn zaak aan de ledenvergadering voorleggen 

(art. 5 lid 3); 

c) Art. 4 lid 5, 6 lid 5 en 11 lid 1 onder b, art. 22: bepalingen over ‘begunstigers’ komen te vervallen omdat er 

in de praktijk geen gebruik van werd gemaakt en ook niet duidelijk is wat de status van begunstigers zou 

zijn, als ze niet (ook) lid zijn; 

d) Art. 6 lid 1 onder b, laatste zin: regeling bij omzetting rechtsvorm is een eis van de Wet Bestuur en Toezicht 

rechtspersonen; 

e) Art. 7 lid 3, 9 leden 3 en 4 en 17 lid 2 en 4 creëren de mogelijkheid om vergaderingen van het bestuur en de 

leden digitaal bijeen te roepen en digitaal te houden. In digitale vergaderingen wordt over voorstellen altijd 

gestemd aangezien er geen goede procedure bekend is om digitaal ‘bij acclamatie’ te besluiten en 

stemmingen vlot uitvoerbaar zijn.  

f) Voorgesteld wordt om niet langer een twee derde meerderheid te vragen voor de wijziging van een 

reglement (art. 11 lid 4). Het bestuur ziet niet in, waarom voor het veranderen van een bepaalde regeling 

twee derde van de leden te vinden zou moeten zijn terwijl voor het behoud van een bestaande regeling niet 

meer dan een derde van de leden nodig zou zijn.  

g) Artikel 13 lid 1 regelt wanneer de banden van een natuurlijke persoon met andere organisaties dan ZMf te 

nauw zijn om hem als bestuurder te kunnen aanvaarden, art. 13 leden 5 en 7 bevat een regeling voor het 

geval er een onderwerp aan de orde komt, waar een van de bestuursleden mogelijk niet onbevooroordeeld 

tegenover staat. Deze regeling is iets aangescherpt in het licht van de wet Bestuur en Toezicht. 

h) Artikel 24 leden 7 en 8 (vereffening en besteding batig liquidatiesaldo bij beëindiging van ZMf) zijn 

opgenomen om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de statuten van een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). 

 

Reglementen 
De wijzigingen in de statuten maakten hier en daar ook wijzigingen noodzakelijk in het bestuursreglement, het 

huishoudelijk reglement en het directiestatuut. Overlappingen zijn verwijderd. Omdat de inhoud van het 

bestuursreglement voor het overgrote deel een weergave was van de statuten is dat, wat er na het schrappen 

van doublures overbleef samengevoegd met het huishoudelijk reglement. Het bestuursreglement komt 

daarmee te vervallen. De motie van sturing is opgenomen in art. 1 van het huishoudelijk reglement, de 

bepaling waarin de moties van afkeuring en wantrouwen al waren geregeld. De moties van wantrouwen en 

sturing moeten schriftelijk door tenminste 10 leden worden ingediend. Dat kan voorafgaande aan de 

vergadering, maar ik lees de statuten en het reglement zo, dat het ook staande de vergadering moet kunnen. 

Ter vergadering zal aan de leden worden gevraagd of zij kunnen instemmen met het schrappen van de bepaling 
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omtrent de kascommissie (voor de inzichtelijkheid in de aan u voorgelegde tekst gehandhaafd als art. 8 van het 

huishoudelijk reglement). 

 

Volgens de statuten (art. 11 lid 1 onder d) moet de ledenvergadering de reglementen vaststellen en dus ook 

wijzigingen in de reglementen. 

 


