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WHITEPAPER UITSTELLEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Uitstellen van de Algemene
Ledenvergadering
De meest eenvoudige oplossing die past binnen de
huidige wetgeving is het uitstellen van de ALV. Dit
uitstellen kan tot 6 maanden na het aflopen van het
boekjaar.
› Huidige bestuursleden blijven verantwoordelijk
›	Herbenoeming, aftreden en aanstellen van
bestuurders worden uitgesteld
›	Beslissingen waar toestemming voor de ALV
nodig is worden uitgesteld

Alternatieven voor de Algemene
Ledenvergadering
Veel verenigingen hebben de aankomende maanden
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)
gepland. Maar de door het kabinet afgekondigde
maatregelen in het kader van het Coronavirus maken
het tijdelijk onmogelijk voor sportverenigingen
om fysieke bijeenkomsten en vergaderingen te
organiseren. De traditionele ALV kan voor vrijwel
geen van de sportverenigingen plaatsvinden. In dit
artikel reiken we alternatieven aan en geven we tips!
Klik hier voor een artikel met uitgebreide
	
juridische informatie. We bespreken in deze
whitepaper twee opties: het uitstellen van ALV
en het organiseren van een digitale ALV.

Hulp nodig? Wij staan voor je klaar!
Heb je vragen of wil je een keer sparren over dit
onderwerp neem dan contact op met jouw gebieds
coördinator bij Rotterdam Sportsupport.

rotterdamsportsupport.nl

Tips voor bestuurders
› 	Communiceer het uitstellen van de ALV 		
duidelijk met alle leden
›	Benoem een aanspreekpunt voor vragen 		
van leden omtrent het uitstellen ALV
›	Stel ingrijpende beslissingen deze periode 		
even uit
›	Communiceer alle ingrijpende beslissingen en
belangrijke thema’s met alle leden en schets een
duidelijk perspectief
› Geef regelmatig updates over de status
van besluiten en grote onderwerpen
›	Communiceer het (aangepaste) protocol met
benoemingen en aftreden van bestuursleden met
alle leden
Als de leden in deze periode een verzoek tot het
organiseren van een ALV doen.
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Digitale Algemene Ledenvergadering
Het is volgens de wet niet mogelijk om een geheel
digitale ALV te organiseren. Maar ‘nood breekt
wet’ en wil je als bestuurder toch echt aan de slag
met een digitale ALV let dan in ieder geval op de
volgende punten:

Aan de slag met een digitale Algemene
Ledenvergadering? Wij staan voor je klaar!
Rotterdam Sportsupport ondersteunt sport
verenigingen graag met het uitvoeren van een
digitale ALV. Twijfel je of een digitale ALV iets is
voor jouw vereniging? Rotterdam Sportsupport
helpt je om deze keuze te maken.
Aan de slag? Neem contact op met jouw
		 gebiedscoördinator bij Rotterdam Sportsupport.

›	Bestuursleden dienen fysiek aanwezig te zijn
tijdens de ALV
›	Ieder stemgerechtigd lid moet kunnen
deelnemen aan de ALV
›	Ieder stemgerechtigd lid moet kunnen 			
worden geïdentificeerd
›	Alle deelnemers moeten rechtstreeks 			
kunnen deelnemen aan de discussie
 ip voor in de toekomst: Laat in de statuten het
T
digitale stemrecht en de woordvoering tijdens de
ALV voor alle leden vastleggen.

Nood breekt wet

Maak gebruik van het stimuleringsbudget

We zitten momenteel in een uitzonderlijke situatie
en niemand weet hoe lang dit nog gaat duren.
In deze situatie zou artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW
kunnen worden toegepast. Dit artikel zegt dat een
krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen
of besluiten geldende regel niet van toepassing is
voor zover dit in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. Of dit ook voor jouw club
geldt is afhankelijk van jullie specifieke situatie.

Het experimenteren met een digitale ALV kan ook
bijdragen aan de toekomstbestendigheid van jouw
vereniging. De belangstelling voor traditionele
ALV’s loopt terug en nieuwe generaties leden geven
veelal de voorkeur aan nieuwe vormen van digitale
inspraak en overleg.

Een alternatieve ALV zou in deze situatie mogelijk
een oplossing kunnen zijn.

Livestream met
Orange Forks
›	Livestream in besloten
omgeving met alle leden
› Slides in info toevoegen in
de livestream
› Geregisseerde interactieve
vergadering
Klik hier voor meer info

rotterdamsportsupport.nl

Onder de juiste voorwaarden is het mogelijk om
aanspraak te maken op het stimuleringsbudget dat
voortkomt uit het Actieprogramma Verenigingen.
Klik hier
voor de voorwaarden.

Online discussiëren
met Argu

Online besluitvorming
met Loomio

› Online platform
› Gestructureerd discussiëren
›	Wordt al gebruikt in de sport
door KNWU

› Online platform
›	Tool voor Online samen
werken en besluitvorming
› Gratis proefversie

Klik hier voor meer info

Klik hier voor meer info
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Hulp nodig? Wij staan voor je klaar!
Heb je vragen of wil je een keer sparren over dit
onderwerp neem dan contact op met jouw gebieds
coördinator bij Rotterdam Sportsupport.

Tips bij online vergaderen
In online vergaderingen is structuur misschien nog
belangrijker dan offline. Wanneer ben je aan de beurt
en wanneer moet je stoppen met praten?
Probeer dit eens:
›	Benoem een facilitator en notulist
›	Werk in rondes
›	Gebruik een digitale tool voor de agenda
›	Werk met gebaren, bijvoorbeeld hand omhoog om
aan te geven dat je iets wilt zeggen, duim omhoog
om aan te geven dat je door kan, open hand om
mogelijk bezwaar te tonen

Online vergaderen binnen
de sportvereniging
Naast de jaarlijkse ALV, gaan de reguliere bestuursen commissievergaderingen ook gewoon door.
Voor deze vergaderingen zijn verschillende digitale
alternatieven die gewoon passen binnen de wet.
Ons advies: Maak gebruik van digitale tools
om de vergaderingen door te laten gaan.
De organisatie van de sportvereniging valt op
deze manier niet stil en als de sportvereniging
straks weer open mag zullen leden graag
weer willen sporten op de vereniging.

Structuur voor de vergadering:
›	
1. Begin met een check-in. Zeker in deze tijd is het
belangrijk om elkaar te vragen of er iets in de weg
staat om met volle aandacht aanwezig te zijn. Om
even van elkaar te horen hoe het gaat, zorgen te
kunnen delen en met elkaar te verbinden.
› 2. Bekijk de agenda, check of duidelijk is wat het
doel is van de items, of de prioritering klopt en of
er geen urgente zaken missen.
› 3. Werk punt voor punt en hou je aan de tijd die is
afgesproken. Besluit bewust om uit te lopen.
› 4. Evalueer; wat ging goed, wat kan beter?
›	5. Check-out. Hoe verlaat je het gesprek?

Tools voor online
vergaderen
Microsoft teams

Conference call

Skype

›	Online vergaderen
met beeldbellen
›	Mogelijkheid tot
scherm delen
› Presentaties

› Telefonische vergadering
›	Mogelijk via apps op
smartphone;
waaronder WhatsApp

› (Beeld)bellen
› Chatten
›	Mogelijkheid tot
scherm delen
› Presentaties
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