
   

 

 

Tijdens de Coronacrisis hebben veel verenigingen geen ALV kunnen houden. Inmiddels kan dit 

weer, zowel fysiek (nu max. 30 personen) als in een digitale omgeving, met behulp van de Corona 

Spoedwet. Een aantal verenigingen hebben inmiddels een datum gepland maar er zijn ook 

verenigingen die de voorjaarsvergadering nog opnieuw moeten plannen. In de Spoedwet is 

hiervoor uitstel gegeven met 4 maanden. Ook de najaarsvergaderingen kunnen alweer gepland 

worden. Met de nieuwe afkondigde maatregelen van 29 september is het advies van de KNHS om 

de komende 3 weken de ALV volledig digitaal te houden.  

De vraag is hoe dit geregeld kan worden. NOC*NSF heeft hiervoor al handvatten met toelichting, tips en 

een stappenplan ontwikkeld. Hier sluiten we als KNHS graag bij aan. Voor de volledige tekst klik hier. 

Binnen de tijdelijke Corona-spoedwet zijn dit samengevat de verschillende opties: 

Uitstel voorjaars ALV en jaarrekening met vier maanden 

Het bestuur kan momenteel kiezen voor het houden van een vergadering via digitale weg, ook als dit niet 

in de statuten geborgd is. Het bestuur kan de termijn voor het houden van een ALV verlengen met ten 

hoogste vier maanden. Op deze wijze kan de voorjaarsvergadering worden uitgesteld tot eind oktober, 

mocht dit voor de vereniging beter uitkomen dan het houden van een algemene vergadering op digitale 

wijze. Tevens kan het bestuur het opstellen van de jaarrekening verlengen met ten hoogste vier maanden.  

In artikel 13 van de modelstatuten van een KNHS vereniging is vastgelegd dat jaarlijks ten minste twee 

ALV’s worden gehouden. De voorjaarsvergadering welke uiterlijk 30 juni wordt gehouden. Deze 

datum is dan nu verlengd met 4 maanden tot 30 oktober 2020. De najaarsvergadering moet uiterlijk 1 

december 2020 worden gehouden. De bijeenroeping gebeurt 3 weken voorafgaand aan de ALV door een 

mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke oproep aan de leden.   

De statuten voorzien in 2 vergaderingen per jaar. Het is dus statutair niet mogelijk om de 

voorjaarsvergadering een jaar over te slaan en voor 2020 te volstaan met de najaarsvergadering.  

ALV fysiek organiseren 

Dit kan wel, mits aan de huidige corona maatregelen kan worden voldaan en er niet meer dan 30 personen 

bijeenkomen en mensen vooraf zich aanmelden en hun contactgegevens achterlaten voor brononderzoek.  

Dit kan niet in een kantine gehouden worden, die zijn gesloten voor 3 weken. Alternatief is  bijvoorbeeld de 

rijhal waar er op voldoende afstand gezeten kan worden. Als meer dan 30 personen aanwezig willen, moet 

de mogelijkheid geboden worden om de ALV ook digitaal bij te wonen. Ons advies is echter om de 

komende 3 weken de ALV’s zoveel mogelijk volledig digitaal te organiseren.  

ALV digitaal organiseren 

Bij het organiseren van de ALV als digitale bijeenkomst, moet dit goed voorbereid worden en moeten de 
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stemmen vooraf opgehaald worden. In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per  

e-mail gestuurd naar alle leden en vraagt men om vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het 

indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de algemene vergadering in de 

gelegenheid worden gesteld. Tijdens de ALV zelf, die als webcast via Teams, Zoom of andere tool wordt 

gehouden, worden de vragen beantwoord en moeten de antwoorden op de website van de vereniging 

worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de leden.  

ALV hybride organiseren (fysiek en digitaal) 

In dit geval wordt de ALV zoals bovenstaand voorbereid en wordt de vergadering uitgezonden via Teams, 

Zoom, Google, of een andere tool en kunnen de leden tijdens de vergadering digitaal stemmen. Inmiddels 

zijn hier meerdere applicaties voor ontwikkeld en NOC*NSF heeft een voorselectie gemaakt van 

aanbieders die dit kunnen faciliteren voor verenigingen. Ga voor meer informatie naar NOC*NSF. 

Toekomst 

Het is nog niet duidelijk of de noodwet verlengd gaat worden (dat kan na 1 september steeds met twee 

maanden) en of na deze tijdelijke situatie digitaal stemmen structureel mogelijk wordt gemaakt. Als we na 

de crisis terug gaan naar de oude wetgeving, dan zullen verenigingen in hun statuten geborgd moeten 

hebben dat digitale tools gebruikt kunnen worden. In de statuten van de KNHS is hierin al voorzien. Het 

onderwerp zal nog worden meegenomen bij de aanpassingen die toch al doorgevoerd moeten worden in 

de verschillende statuten die als gevolg van de wijzigingen van de KNHS-statuten en het Algemeen 

Reglement van de KNHS nog in lijn moeten worden gebracht. Indien van toepassing voor u. Succes met 

het organiseren en mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met accountmanagement@knhs.nl. 
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