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ALV
tijdens
de coronacrisis
KNHS
Kennissheet
Verenigingen
Een speciale spoedwet maakt het momenteel mogelijk de Algemene Ledenvergadering volledig
digitaal te organiseren, of om de ALV met 4 maanden uit te stellen. Deze wet blijft in principe gelden
totdat de wetgever aankondigt dat de wet wordt ingetrokken. De wet schrijft voor dat goedkeuring
van financiële stukken uiterlijk binnen 6 maanden moet gebeuren , waardoor uitstellen van de ALV
niet voor iedereen een optie is. Met de spoedwet vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid,
officieel genaamd Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, kan de ALV digitaal alsnog
plaatsvinden en kunnen zaken op tijd worden afgehandeld.
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. Ga hiervoor naar de site van
NOC*NSF. Binnen de tijdelijke Corona-spoedwet zijn dit samengevat de verschillende opties:
Planning voorjaars ALV
Het bestuur kan 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 fysieke algemene vergadering
verlengen met ten hoogste vier maanden. Op deze wijze kan de voorjaarsvergadering worden uitgesteld
tot bijvoorbeeld september mocht dit voor de vereniging en de daarbij betrokkenen beter uitkomen dan het
houden van een algemene vergadering op digitale wijze. 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 2021.
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 2021 te volstaan met de najaarsvergadering.
ALV digitaal organiseren met voorwaarden
De wet biedt verenigingen die de ALV op de planning hebben staan, grofweg twee oplossingen - de ALV
volledig digitaal organiseren of de termijn waarbinnen stukken door de ALV moeten worden goedgekeurd,
met maximaal vier maanden verlengen. Verenigingen die ervoor kiezen op basis van de spoedwet de ALV
volledig digitaal te houden, moeten wel enkele belangrijke voorwaarden in acht nemen:


De ALV is digitaal voor leden volledig te volgen



Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen
naar aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dat kan bijvoorbeeld
via email of chat. Deze vragen dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord.



De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd of
via een ander digitaal communicatiemiddel voor alle leden toegankelijk zijn.



Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen
van nadere vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van
dat moment in redelijkheid niet kan worden gevraagd.

Uitstel
Een vereniging kan er dus ook voor kiezen de ALV uit te stellen. De uiterste termijn voor goedkeuring van
de financiële stukken wordt dan met vier maanden verlengd, waardoor de ALV binnen de kaders van de
wet kan worden uitgesteld. Normaal gesproken moeten de stukken uiterlijk zes maanden na afloop van
het boekjaar worden goedgekeurd. Zo is er dus ook een oplossing voor verenigingen die er nu niet in
slagen de ALV volledig digitaal te organiseren.
Toekomst
Het is nog niet duidelijk of de noodwet overgenomen gaat worden in de reguliere wetgeving. Dat
bijvoorbeeld het 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. Veel succes met het organiseren en mocht u
vragen hebben neemt u dan contact op met het directiesecretariaat of accountmanagement@knhs.nl.

