
WELKOM BIJ DE 
LEDENRAADPLEGING

WIJZIGING VAN DE 
BESTUURSSTRUCTUUR EN DE 

BIJBEHORENDE 
WIJZIGING VAN DE 

STATUTEN EN REGLEMENTEN

FYSIEK OP  21-11- 2020:  7 LEDEN
DIGITAAL OP 25-11-2020 7 + 17 LEDEN



PROGRAMMA LEDENRAADPLEGING

Komend uur kunt u het volgende verwachten:

• 15 minuten: over aanleiding om bestuursstructuur 

aan te passen.

• 15 minuten: over wijzigingen in de statuten.

• 15 minuten: om met elkaar van gedachte te 

wisselen.

• 15 minuten: in gesprek met bestuur.



WIJZIGING BESTUURSSTRUCTUUR



DELTAWIND NU: BASISMODEL

Organisatie +
directie (benoemd door bestuur)

Bestuur 
5 leden

(statutair alleen leden)



VOORNEMEN TOT AANPASSING BESTUURSSTRUCTUUR

Aanleiding tot dit voornemen:

De coöperatie is in de afgelopen jaren veel complexer 
geworden. De directievoering is niet langer een uitvoerende 
taak, maar een positie waar vanuit mede bestuurd wordt.  

Het bestuur wil dat directie ook juridisch bestuurlijke
verantwoordelijkheid gaat dragen. 



VOORNEMEN TOT AANPASSING BESTUURSSTRUCTUUR

Directeur en bestuur wensen met betrekking tot het besturen 
verder:

• Betere scheiding tussen verantwoordelijkheid voor 
bedrijfsvoering en voor toezichthouden;

• Om daarmee de identiteit en het ledenbelang van de 
coöperatie beter te bewaken;

• De directie op financieel terrein te versterken;
• En slagvaardigheid te vergroten.

Conclusie: het huidige bestuursmodel past niet meer.



DRIE AFWEGINGEN

1. De huidige statuten handhaven en de directeur 
medebestuurder maken. 

Nadeel: toezichthouden is dan niet goed geregeld, dus wat het bestuur 
betreft is dit geen reële optie tenzij als tijdelijke oplossing.

2. Over gaan op het Raad van Toezichtmodel.
Nadeel: grote afstand tussen bestuur en toezicht.

3. Doorgaan naar een Monistisch model.



MONISTISCH MODEL

Organisatie

Bestuur:
1-3 uitvoerende   3-5 niet uitvoerende

bestuurders  bestuurders
(waaronder directeur)



MONISTISCH MODEL

• Dit model weerspiegelt de werkwijze zoals die de laatste 
jaren door het bestuur wordt toegepast.

Om die reden is het voor het bestuur een 
logische voortzetting.

• Om te ervaren of het in de praktijk ook bevalt, is afgelopen 
jaar gewerkt met een taakverdeling tussen Uitvoerend en 
Niet-uitvoerend bestuur.



MONISTISCH MODEL

Tot volle tevredenheid! 

• De uitvoering in UB wordt slagvaardiger en 

• Het NUB stapt op natuurlijke wijze in de rol 
van toezichthouder.



MONISTISCH MODEL

Het bestuur ervaart de volgende voordelen:

• De toezichthoudende, niet uitvoerende, bestuurder is goed 
geïnformeerd, beschikt over meer informatie dan een 
toezichthoudende raad;

• Binnen het bestuur wordt kennis en ervaring gedeeld;

• Het NUB blijft betrokken bij besluitvorming in de organisatie.



WETTELIJK GEREGELD

• Het monistische model is sinds 2014 wettelijk geregeld voor 
bij BV’s en wordt daar ook toegepast. 

• Inmiddels is het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht 
aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee is er ook een 
juridische basis voor coöperaties. 



6. HUIDIGE
STRUCTUUR

ORGANISATIE 7 Fte

Leden / ALV

Bestuur

KBGACI



6. MONISTISCH 
MODEL IN BEELD

Bestuur

Uitvoerend bestuur

KBGACI

ORGANISATIE
7 Fte

Niet Uitvoerend bestuur

Leden / ALV



TAAKVERDELING

Niet-uitvoerend bestuur
Bril: “Is het verantwoord wat we doen 
én kunnen we het verantwoorden aan 
de leden.”

• Toezicht

• Ondersteuning

• Belangen van de leden

• Ledencommunicatie

Uitvoerend bestuur
Bril: “Krijgen we het 
georganiseerd.”

• Dagelijkse aansturing organisatie

• Uitvoering van strategie en beleid

• Projectontwikkeling

• Voorbereiden besluitvorming

• Vertegenwoordigen in BV’s

• informatieplicht aan NUB

Beiden: Algemeen besturen (belang coöperatie, strategie, begrotingen,

deelnemen aan besluitvorming in het bestuur.



VOORSTEL AAN DE LEDEN
1. Het bestuur is van mening dat de directie bestuurlijke 

verantwoordelijkheid moet dragen, vanwege de grote invloed vanuit 
deze rol.

Wij stellen dan ook voor om Monique te benoemen als bestuurder.

2. Het bestuur is van mening dat het de beste werkwijze is om de 
bestuursstructuur te wijzigen in een Monistisch model. 

Wij horen dadelijk graag uw mening, maar eerst willen we met u 
bespreken wat dit betekent voor de statutenwijziging. 



NIEUWE STATUTEN

En reglementen



STATUTENWIJZIGING

• Een statutenwijziging kan alleen wanneer de Algemene 
Ledenvergadering hier mee instemt, met 2/3 meerderheid 
van de aanwezigen. 

• Een statutenwijziging wordt vastgelegd door een notaris. 
Het is raadzaam - en gebruikelijk - om in de statuten 
alleen de hoofdstructuur vast te leggen, waar je je op de 
langere termijn aan verbindt.

• Taakverdeling, verantwoordelijkheden en werkwijze 
worden vastgelegd in Reglementen door het bestuur, 
zoals dat nu ook het geval is.



STATUTENWIJZIGING OP 2 ONDERDELEN

De aanpassing in de bestuursstructuur maakt het nodig een 
viertal artikelen aan te passen (art 16 t/m 19). Op de tekst 
komen we zo meteen terug.

Wanneer we dan toch naar de notaris moeten nemen we het 
volgende meteen mee:



AANPASSEN IN STATUTEN 
NAAST DE AANPASSING IN BESTUURSSTRUCTUUR
• In art. 9.9 staat nog ledenlening, hier moet obligaties komen te staan.

• Er is een tweetal wettelijk verplichte toevoegingen namelijk:

▪ Opnemen van een Belet of Ontstentenis regeling;

▪ Opnemen van Tegenstrijdig belang regeling.

• Opnemen van de mogelijkheid tot Elektronisch vergaderen wanneer 
fysiek vergaderen niet kan, zoals het geval is bij een pandemie.

• Bewaartermijn wijzigen van 10 naar 7 jaar.

• Tekstueel wijzigen:  ledenlening wordt obligaties / adres wordt 
contactgegevens / vereniging wordt coöperatie.

Wij gaan er van uit dat dit uw instemming heeft!



VERANDERING IN DE STATUTEN



VERANDERING IN HET KORT

• De relatie tussen bestuur en ALV verandert niet. Met andere 
woorden: Bestuur krijgt geen andere of meer bevoegdheden 
dan voorheen. Ook niet via de reglementen.

• Wat verandert, is de taakverdeling binnen het bestuur, door 
opsplitsing in NUB en UB.



ART. 16 BESTUUR

NU

• ALV kiest bestuur

• ALV bepaalt aantal: Oneven 
aantal, minimaal 3 maximaal 7

• Benoeming geschiedt uit leden

• Bestuur ontvangt vergoeding 
en directeur salaris

STRAKS

• ALV kiest NUB bestuur

• ALV bepaalt aantal: Oneven 
aantal, altijd meer NUB dan UB

• Benoeming NUB geschiedt uit 
de leden

• NUB stelt UB aan; met advies 
sollicitatiecie waarin ook leden

• NUB ontvangt vergoeding, 
UB ontvangt bezoldiging = 
salaris



ART. 16A TAAKVERDELING BINNEN BESTUUR

STRAKS

• NUB houdt toezicht op 
UB

• UB stuurt de 
ondernemingen aan

• Werkwijze wordt vastgelegd 
in een reglement 

NU

• Bestuur houdt toezicht op 
directie

• Directie stuurt de 
ondernemingen aan

• Werkwijze is vastgelegd in 
een reglement



ART. 17 LIDMAATSCHAP BESTUUR

NU 

• ALV kan bestuurslid 
schorsen

• Rooster van aftreden

• Directievoering eindigt bij 
beëindiging dienstverband

STRAKS

• ALV kan NUB schorsen; NUB 
kan ook UB’er schorsen

• Rooster van aftreden voor 
NUB 

• UB eindigt bij beëindiging 
dienstverband



ART. 18 BESTUURSFUNCTIES

NU

• Bestuur kiest voorzitter

STRAKS

• Bestuur kiest de voorzitter.
Voorzitter maakt altijd deel 
uit van NUB

• Vastleggen taakverdeling: 
- UB: dagelijks bestuur
- NUB: toezichthoudend en 
ondersteunend



ART. 19 VERTEGENWOORDIGING
NU
• ALV stelt de begroting vast. 

Bestuur en directie 
handelen binnen de 
begroting

• De coöperatie wordt in en 
buiten rechte 
vertegenwoordigd: a)hetzij 
door het bestuur, b) hetzij 
door twee bestuurders 
tezamen

STRAKS 

• ALV stelt de begroting vast. 
Bestuur handelt binnen de 
begroting 

• De coöperatie wordt in en 
buiten rechte 
vertegenwoordigd: a)hetzij 
door het bestuur, b) hetzij 
door twee bestuurders 
tezamen 



VRAGEN AAN U ALS LEDEN

1. Het bestuur gaat in de komende ALV Monique 
voordragen als bestuurslid. Begrijpt u dat deze 
stap in het belang is van de coöperatie? 

2. Volgt u de overweging om te kiezen voor een 
ander bestuursmodel? En deelt u de mening dat 
het Monistisch model het beste past bij onze 
coöperatie. 



VRAGEN AAN U ALS LEDEN

3. Het bestuur ziet de nieuwe bestuursstructuur niet 
als een aardverschuiving. De wijzigingen in de 
Statuten zijn beperkt.  Wat vindt u? 

4. Vindt u dat we u voldoende hebben geïnformeerd 
om in december over een statutenwijziging te 
kunnen besluiten?



ALV 16 DECEMBER AANSTAANDE IS VOOR DE 
BESLUITVORMING.

Bij een positief besluit volgt eind 2021 een evaluatie.




