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Nee, bij zang- en oratoriumvereni-
ging Onze Stem in Goor wisten ze
niet dat op de website of in het le-
denblad iets moet staan over het
opzeggen van het lidmaatschap.
Die omissie is hersteld.  Onder het
kopje ‘informatie’ staat nu dat de
opzegtermijn een maand is. Met
dank aan Karel van Zanten, de
buurman van voorzitter en secreta-
ris Brenda Bergsma van Onze Stem.
Omdat ze buren zijn kreeg Bergsma
als één van de eersten inzage in de
Checklist voor bestuursleden van ver-
enigingen. Ze heeft het boekje van
47 pagina’s van de hand van Van
Zanten inmiddels uitgeleend aan
de penningmeester van haar ver-
eniging. Wellicht staat er nog meer
in waar ze hun voordeel mee kun-
nen doen. De voorzitter en secreta-
ris van Onze Stem heeft de check-
list ook al onder de aandacht ge-
bracht van de gebruikersraad van
het cultureel centrum De Regge-
hof. De gebruikers, waaronder ver-
enigingen, kunnen er eveneens
profijt van hebben.
De 70-jarige Karel van Zanten is

van huis uit bedrijfskundig ingeni-
eur en volgde zijn studie aan de
toenmalige Technische Hogeschool
Twente, later Universiteit Twente.
De Gorenaar heeft meerdere boe-
ken over stichtingen en verenigin-
gen op zijn naam staan. Hij noemt
zichzelf  ‘auteur, spreker, trainer en
coach voor bestuursleden van
stichtingen en verenigingen’.
Het ideaal van de Gorenaar is dat

bestuurswerk zeker, effectief en ef-
ficiënt wordt gedaan. Want ‘dat is
prettig besturen’.  Van Zanten praat
uit ervaring: „Ik heb in veel vereni-
gingen gezien hoe het gaat. Heb bij
diverse clubs meebestuurd of als lid

van een commissie meegeholpen.
Verder heb ik in verband met het
schrijven over het besturen van
stichtingen en verenigingen de wet
goed doorgelezen. Veel bestuursle-
den zijn onzeker over wat die wet
inhoudt. Wat moet, wat mag en wat
mag niet? Daarom heb ik deze
checklist gemaakt. Lezers vinden er
op een rij wat de plichten en beper-
kingen zijn die de wet een bestuur
oplegt. Dat is van belang, omdat

goed besturen begint bij het rechte
pad bewandelen. Doe je dat niet,
dan kan dat ingrijpende gevolgen
hebben, bijvoorbeeld dat bestuurs-
besluiten onrechtmatig en nietig
blijken te zijn. Ik heb me beperkt
tot de standaardregeling, ik ver-
wacht dat dit voor veel bestuursle-
den voldoende is.”

Spookrijden
Besturen zonder voldoende op de
hoogte te zijn van regelgeving kan
volgens Van Zanten lang goed gaan.
Hij vergelijkt het met spookrijden.
Wanneer het als spookrijder fout
gaat, dan is er echter groot pro-
bleem: dan zijn hij of zij en moge-
lijke tegenliggers dood.
Een veel voorkomende fout bij

verenigingen is, zegt Van Zanten,
dat de jaarstukken niet door alle be-
stuursleden worden ondertekend.
Volgens de wet moet alle bestuurs-
leden dat doen. Zo maak je duide-
lijk dat het een officieel document

van het hele bestuur is. En als één
van de bestuursleden niet medeon-
dertekent, dan  moet je (schrifte-
lijk) uitleggen waarom.

In de praktijk blijkt dat vereni-
gingen, zoals de zang- en oratori-
umvereniging De Stem, verzuimen
iets te melden over het opzeggen

van het lidmaatschap. Dat dient op
één van de eerste drie pagina’s van
het ledenblad en op de hoofdpagina
van de website te gebeuren. „De
praktijk is dat het nergens staat.
Kijk maar eens op de website van
uw eigen vereniging of van een lan-
delijke vereniging als de ANWB,”
aldus Van Zanten.
In Checklist voor bestuursleden van

verenigingenkomen de artikelen uit
het Burgerlijk Wetboek aan de orde
die gelden voor alle rechtspersonen
en de artikelen die enkel gelden
voor verenigingen. Van Zanten
heeft zich daarbij gericht op ‘ge-
wone verenigingen’: geen afdelin-
gen, ledenraad en eigen onderne-
mingen. Ook heeft hij zich beperkt
tot de normale gang van zaken. Dus
geen oprichting, statutenwijziging,
fusie of ontbinding.  

Ingewikkeld woordgebruik in
wetsartikelen legt Van Zanten in
jip-en-janneketaal uit. Een voor-
beeld daarvan is artikel 10 van de al-
gemene bepalingen in het Burger-
lijk Wetboek. De officiële tekst
luidt: ‘Het bestuur is verplicht van
de vermogenstoestand van de
rechtspersoon en van alles betref-
fende de werkzaamheden van de
rechtspersoon, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaam-
heden, op zodanige wijze een ad-
ministratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zoda-
nige wijze te bewaren, dat te allen
tijde de rechten en verplichtingen
van de rechtspersoon kunnen wor-
den gekend.’ Van Zanten in zijn
boek: ‘Kortom: u moet een boek-
houding bijhouden.’

� Checklist voor bestuursleden van
verenigingen kost 7,95 euro. Zie: 
karelvanzanten.nl

‘Goed besturen begint bij
het rechte pad bewandelen’

Karel van Zanten (70) komt met checklist voor bestuurders van clubs

Na het ‘Ledenzakboekje’ heeft Karel
van Zanten uit Goor de ‘Checklist 
voor bestuursleden van verenigingen’
geschreven. Uitermate handig voor clubs.
„Wat moet, wat mag en wat mag niet?” 

� Karel van Zanten met zijn nieuwste pennenvrucht: ‘Checklist 
voor bestuursleden van verenigingen’. FOTO EMIEL MUIJDERMAN

Ik heb in 
veel verenigingen
gezien hoe 
het gaat
– Karel van Zanten

Veel bestuursleden
zijn onzeker 
over wat de 
wet inhoudt
– Karel van Zanten

GOOR

Voorverkoop musical
‘Stem van de Regge’
De voorverkoop voor de musi-
cal Stem van de Regge is be-
gonnen. In dit theaterstuk trekt
de geschiedenis van Goor en
de Regge aan het publiek voor-
bij. Het publiek maakt kennis
met de rol die Goor in de ge-
schiedenis heeft gespeeld.
Stem van de Regge wordt op
29 september opgevoerd op de
Schoolfeestweide. Kaarten kos-
ten tot eind augustus 10 euro.
Te koop via regghof.nl

DIEPENHEIM

Met IVN op zoek naar
bijzondere vlinders
Belangstellenden kunnen zondag
samen met een gids van IVN Die-
penheim in het Noordijkerveld op
zoek naar de gehakkelde aurelia,
het landkaartje, de atalanta, het
dagpauwoog en de koninginne-
page. Deze vlinders zijn allemaal
te zien in augustus. Onderweg
vertelt de gids over deze gevleu-
gelde insecten. Vertrek met auto’s
vanaf het Looiersplantsoen om
14.00 uur. Opgeven via 06 -
40031258. Deelname is gratis.

GOOR

Twee elektrische
fietsen gestolen 
In de Grotestraat in Goor heb-
ben dieven dinsdagmorgen tus-
sen 11.00 en 11.15 uur twee elek-
trische fietsen gestolen. 
De rijwielen stonden tegenover
de winkel Scapino onder de
overkapping van het pand waar
voorheen Middelkamp Mode
was gevestigd. 

Het gaat om donkerkleurige e-
bikes van het merk Gazelle. De
twee fietsen stonden op slot. 


