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Toelichting op voorstel wijziging Reglement Geërfden van Velp 26/10/2021
De Commissie van Beheer stelt op 26/10/2021 een aantal wijzigingen voor in het reglement van de
Geërfden van Velp. Deze wijzigingen zijn geïnitieerd door;
1. Nieuwe wetgeving (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
2. Consequenties van Covid-19 en digitalisering van de samenleving.
3. Rechtzetten van een situatie bij een bestuurswisseling waar men tussentijds in het rooster
van de voorganger treedt en in het ongunstigste geval maximaal 7 jaar zitting kan hebben
in de CvB. Dit is in het kader van continuïteit in verworven kennis en ervaring een
onwenselijke situatie.
Bij de voorgestelde wijzigingen streven we naar het zoveel mogelijk handhaven van de historische
tekst en context. Zo is er bewust voor gekozen om geen tekstuele wijziging aan te brengen in
bepalingen die verwijzen naar de mannelijke geslachtsvorm, maar dient dit reglement
genderneutraal te worden gelezen. En daar waar gesproken wordt over bekendmaking in
plaatselijke couranten (artikel 13 en 18) moet dit breed geïnterpreteerd worden naar de huidige
digitale communicatievormen zoals onder andere e-mail en sociale media (zoals bijvoorbeeld
Facebook). Doelstelling bij alle communicatievormen is dat een zo groot mogelijk aantal Geërfden
en betrokkenen bereikt wordt. Ook het notulenboek, correspondentie en archief (zie artikel 17) is
vanaf heden volledig gedigitaliseerd. De openbare stukken behorend bij de algemene vergadering,
dit reglement en overige van belang zijnde informatie inzake ‘goed bestuur’ zijn via de website
openbaar inzichtelijk.
Ad 1. WBTR
Artikel 6 bestuur
Toevoeging.26/10/2021. In geval van belet (bij tijdelijke onbeschikbaarheid zoals ziekte, detentie of
buitenlands verblijf) voor een periode van minimaal acht weken of ontstentenis (door overlijden, aftreden,
ontslag e.d.) van een van de leden van de CvB nemen de overige leden de taken van het betreffende lid
zoveel mogelijk waar, hierbij wordt aansluiting gezocht bij de hen reeds toebedeelde taken en
aandachtsgebieden.
Toevoeging.26/10/2021. De leden van de Commissie van Beheer betrachten openheid over hun eventuele
nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid en
behalen persoonlijk, direct of indirect, geen voordelen uit handelingen die namens de Geërfden van Velp
worden verricht. Zij dragen ervoor zorg dat er geen strijdigheid of schijn daartoe ontstaat tussen persoonlijke
belangen en de belangen van de Geërfden van Velp. Ingeval naar het oordeel van de Commissie van Beheer
sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel aan zowel de beraads- als de
besluitvorming over het onderwerp waarbij betrokkene een tegenstrijdig belang heeft.
Artikel 7 Tusschentijdsche aftreding
Wijziging.26/10/2021. Wijzigen titel in ‘Ontstentenis en tussentijdsche aftreding’.

Ad 2. Digitalisering
Artikel 8 Agenda der Jaarvergadering
Toevoeging.26/10/2021. Indien de vergadering niet op tijd kan worden belegd door calamiteiten die buiten
de invloedssfeer van de Commissie van Beheer vallen, kan de jaarvergadering later in het jaar worden
gehouden of deels danwel volledig digitaal plaatsvinden waarbij er in dringende gevallen door de Geërfden
ook digitaal moet worden gestemd. Alsdan dient wel aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
1. De vergadering is digitaal voor alle Geërfden bij te wonen.
2. De Geërfden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering de mogelijkheid om schriftelijk
of digitaal vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan.
3. De vragen van Geërfden moeten uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord en de vragen en
antwoorden moeten in de notulen worden vastgelegd.
4. De stemgerechtigde Geërfde moet identificeerbaar zijn en de stemming moet in de notulen worden
vastgelegd.
Ad 3. Onwenselijk korte bestuursperiode
Artikel 7 Tusschentijdse Aftreding
Toevoeging.26/10/2021. De aldus gekozen leden maken de termijn van hun voorganger af en zijn daarna nog
maximaal tweemaal (her)kiesbaar.

