
Amendementen op de concept Statuten            Borne, 09-02-2023 

 

Nr. Artikel Ingebracht door Wat en waarom + Advies bestuur 
1 Art. 1.1. Henk Kraaijenbrink Naam voorstel ‘Historische kring Borne’. 

Ik heb een paar bestuursleden mondeling een suggestie in deze richting al gedaan. Onlangs een gepensioneerd 
docente geschiedenis gevraagd of een puber zou weten wat heemkunde betekent. Volgens haar zou niemand dat 
weten. Ik denk zelf hooguit 2 of 3 wel. Heemkunde is een mooi maar wat oubollig woord. Historie kent iedereen. 
Verder heb ik nagegaan hoe wat bij de zusterorganisaties in de regio gebruikelijk is. Resultaat: 2 namen zijn 
gelinkt aan heb plaatselijk museum, zoals in het verleden hier ook. 2 namen hebben in hun naam ‘oudheidkundig’ 
staan. 6 vereniging/stichtingen kiezen voor ‘heemkunde’ in hun naam. 13 kiezen voor ‘historisch’ in hun naam. 
Historisch is dus algemener in het gebruik. Bij die laatste zijn heel wat die beginnen met ‘kring’. Dat duidt aan dat 
het verder gaat dan hun eigen gemeente. Azelo bijv. behoort niet tot Borne. Maar mensen, die perse voor 
openbaar onderwijs waren, stuurden in het verleden hun kinderen naar de openbare school in Azelo. En dat 
behoort dus tot de Bornse geschiedenis. In de situatie van nu behoort Bornebroek toch ook, voor de historie, bij 
Borne. Op dit moment is de Heemkunde vereniging druk doende met een oude boerderij die nu op Hengelo’s 
grondgebied staat. Al deze voorbeelden worden door het begrip ‘kring’ gedekt. 
AANVULING BIJ INLEIDING EVENTUEEL OPNEMEN: IN DEZE STATUTEN WORDT ONDER HISTORIE OOK 
PREHISTORIE VERSTAAN. 
 
Advies bestuur: wij ontraden deze naamswijziging, wij willen vasthouden aan de naam die de vereniging nu 
draagt. 
Wiki zegt daarover: 'Anders dan veel historische verenigingen richten verenigingen voor heemkunde of 
volkskunde zich niet exclusief op geschiedenis maar ook op het heden; hun activiteiten omvatten naast 
historische ook culturele, geografische en natuurhistorische aspecten. Voor sommige is genealogie een 
belangrijke activiteit, voor andere het veiligstellen of beheer van cultureel erfgoed.' Om die reden is de reikwijdte 
van het begrip heemkunde breder en dekt zij meer de lading. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_vereniging_(heemkundige_kring) 

2 Art. 1.2. Henk Kraaijenbrink Voorstel: gemeente laten vervallen 
Motief: Tien jaar geleden zei een wethouder mij dat op langere termijn handhaving van Borne als zelfstandige 
gemeente moeilijk. Dat zou te betreuren zijn. Maar mocht dit onverhoopt gebeuren dan zijn de statuten dan niet 
meer up to date. Gemeente voegt niets wezenlijks toe. Suggestie: Mogelijk is er een nieuw artikel 2 te formuleren 
met de naam ‘Werkgebied’, rest dan vernummeren. 
Onder werkgebied artikel 2.1 Borne, Hertme, Bornebroek, (Tusveld?) en Zenderen noemen’. Doet recht aan de 
bewoners aldaar. 
 



Advies bestuur: dit kan niet gewijzigd worden, want de vereniging heeft een plaats van vestiging volgens de wet 
en die is in ons geval de gemeente Borne. 
Let op: in artikel 2.1 staat juist niet het woord ‘gemeente’ genoemd, zodat het onderzoeksgebied ruim voldoende 
beschreven is. En dat komt overeen met de wens van de indiener van deze motie. Samengevat: artikel 1.2 kan 
niet aangepast worden, artikel 2.1 biedt al de gewenste ruimte. 

3 Art. 2.2 Henk Kraaijenbrink Toevoegen: Onder 2.2 noemen: ‘Onderzoek naar historisch belangrijke personen die geboren zijn en/of 
gewoond hebben in Borne.’  
Alternatief: die een relatie hebben / hadden met Borne. 
 
Advies bestuur: we begrijpen deze toevoeging, maar zo zijn er nog een aantal toe te voegen. De vraag is of het 
verstandig is dit allemaal zo concreet te benoemen. We ontraden deze toevoeging. 

4 Art. 3.1 Henk Kraaijenbrink 18 vervangen door 16.  
Motief. De stroming om jongeren van 16 al kiesrecht te geven wint aan aanhang. Eventueel met de opmerking 
met toestemming van hun ouders of andere bevoegde persoon. Het geeft bovendien een signaal dat de jeugd ook 
welkom is.  
 
Advies: het bestuur ontraadt deze wijziging, wij houden vast aan het advies dat de notaris ons op dit gebied heeft 
gegeven. Iemand van 16 jaar is volgens de wet niet meerderjarig. 

5 Art. 2.2a Jan F. Deckwitz De term “lezing” in art. 2.2a sluit uit dat er bijvoorbeeld een film kan worden getoond. Door lezing te vervangen 
door “voordracht” wordt dit ten dele ondervangen. 
 
Advies: het bestuur stelt voor ‘filmvoorstellingen’ toe te voegen.  

6 Art. 3.1 Ton Boswerger Artikel 3 – Lidmaatschap 
Deze persoon dient achttien jaar of ouder te zijn. 
8e zin “Deze persoon dient achttien jaar of ouder te zijn” laten vervallen.  
Staat al in de eerste zin. 
 
Advies: het bestuur heeft navraag gedaan bij de notaris, zij geeft dat aan dat in beide zinnen het woord ‘deze’ niet 
op dezelfde situatie betrekking heeft. Wij adviseren de ontwerptekst te handhaven. 

7 Art. 7.1 Ton Boswerger Artikel 7 – Bestuur: samenstelling en benoeming 
De bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd. 
Lid 1 zin 9 
“Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden”. 
Deze zin als volgt aanvullen: 
“mits dit wordt aangevuld met twee leden boven het door de ALV minimaal vastgestelde aantal natuurlijke 
personen”. 



 
Advies: het bestuur wijst dit af. Het bestuur behoudt te allen tijde zijn bevoegdheden volgens de wet. De 
toevoeging zou dit beperken.  

8 Art. 7.2 Ton Boswerger lid 2 zin 3 
“De bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd”  
De zin als volgt aanvullen: 
“een als zodanig door het bestuur voorgedragen en door de ALV benoemd bestuurslid wordt automatisch lid van 
de vereniging. 
 
Advies: het bestuur wijst dit af. De praktijk wijst volgens de notaris uit dat het soms wenselijk is om iemand van 
buiten als bestuurder te benoemen vanwege een specifieke deskundigheid of competentie. De toevoeging is dan 
een beperking. 

9 Art. 9.3 Ton Boswerger Artikel 9 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering 
bijeenroept. 
lid 3 
Toevoegen: binnen de grenzen van de gemeente Borne. 
 
Advies bestuur: het gaat in dit artikel om bestuursvergaderingen, niet om de ALV. Wij ontraden deze toevoeging 
c.q. beperking. 

10 Art. 10.5 Ton Boswerger Artikel 10 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering 
Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle bestuurders zich schriftelijk 
vóór het voorstel hebben verklaard. 
lid 5 
Dit gehele lid 5 mag ter discussie staan. Mijn voorstel is om dit geheel te laten vervallen. 
Zeker bij steeds minder wordende bestuursleden dreigt op deze manier de besluitvorming van het bestuur buiten 
de ALV om wel heel eenvoudig en ongewenst te worden. 
 
Advies bestuur: dit artikel heeft betrekking op de werkzaamheden van de bestuursleden onderling. Dit gaat niet 
om de besluitvorming in een ALV. Voor de snelheid van handeling kan telefoon of mail een uitkomst bieden 
binnen het bestuur. Het bestuur wenst dit artikel niet te schrappen. Wij hebben in Coronatijd ook op deze wijze 
moeten handelen. Het schrappen zou de besluitvorming binnen het bestuur beperken. 

11 Art. 11.2 Ton Boswerger Artikel 11 – Bestuur: taken en bevoegdheden 
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 
bezwaring van registergoederen en tot ……. 
lid 2 



Voorstel om lid 2 geheel te laten vervallen. 
Voorstel om lid 2 als volgt te veranderen:  
Voorstel 1: Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het uitvoeren van de 
ingediende activiteiten en voor het verwerven van de in de begroting voor die activiteiten genoemde goederen en 
diensten. OF 
Voorstel 2: Het bestuur is belast met het uitvoeren of doen uitvoeren van de door de ALV goedgekeurde 
activiteiten en begroting. 
In ieder geval aanvullen: Goederen met een waarde boven 250 euro en een verwachte levensduur/houdbaarheid 
van drie jaren dienen in een inventarislijst te worden geregistreerd. 

 
(Registergoederen zijn goederen die wettelijk verplicht worden ingeschreven in een openbaar register 
zoals grond, woning, grote schepen en vliegtuigen. Daar is in onze vereniging geen enkele sprake van.)  
 

Advies bestuur: het bestuur stelt voor de ontwerptekst te handhaven en toe te voegen dat besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen te allen tijde aan 
een ALV worden voorgelegd. 

12 Art. 12.1 Ton Boswerger Artikel 12 – Vertegenwoordiging 
lid 1 
De zin “Een individuele bestuurder kan de vereniging niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit één 
bestuurder bestaat” helemaal laten vervallen. 
Toevoegen: Indien deze situatie zou ontstaan dan dient de individuele bestuurder zich te laten vergezellen door 
minstens 2 leden.  
 
Advies: het bestuur wijst dit af. Het bestuur behoudt te allen tijde zijn bevoegdheden volgens de wet. De 
toevoeging zou dit beperken. Deze situatie is in een uitzonderlijk geval mogelijk, het is immers in de rest van dit 
artikel de bedoeling dat twee bestuurders de vereniging vertegenwoordigen. 

13 Art. 2.2b. Henk Kraaijenbrink Artikel 2.2b. laten vervallen, rest hernummeren. Is al bij het doel vermeld (art. 2.1). 
 
Advies: het bestuur wijst dit af. Artikel 2.1 verwoord het doel, artikel 2.2 geeft aan hoe dat doel bereikt kan 
worden. De context is dus anders, we willen dit juist laten staan. In de oude statuten staat dit ook zo verwoord. 

14 Art. 2 Henk Kraaijenbrink Toevoegen: ‘Het onderhouden van een website.’ 
 
Advies: het bestuur gaat akkoord met deze toevoeging. 

15 Art. 7.1 Henk Kraaijenbrink Toevoegen: ‘Elk bestuurslid heeft één stem.’ Motief: soms heeft de stem van voorzitter een doorslaggevende 
stem. 
 



Advies: het bestuur wijst dit af. Dit artikel gaat over de samenstelling en benoeming van het bestuur. Artikel 9.6 
gaat over besluitvorming binnen het bestuur. Daar is al geregeld dat elk bestuurslid één stem heeft. 

16 Art. 7.2 Henk Kraaijenbrink Artikel 7.2 wijzigen. Laatste zin: “De bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd” laten vervallen. 
Motief: A) De algemene vergadering benoemt bestuursleden. Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de 
vereniging. Dit staat haaks op de daarop volgende zin; B) M.i. ook strijdig met de zin in artikel 8: “wanneer het 
bestuurslid niet langer lid is van de vereniging”. C) M.i. ook niet wenselijk. 
 
Advies: het bestuur wijst dit af. Natuurlijk is het wenselijk dat bestuur bestaat uit leden van de vereniging, doch 
de notaris heeft ons erop gewezen dat het soms wenselijk is om iemand van buiten de leden tot bestuurslid te 
benoemen. Het is een zogenaamde ‘escape’. 

17 Art. 7.x Henk Kraaijenbrink Nieuw lid 7.4. ‘Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. Zij behoeven geen lid te zijn. Een adviseur heeft 
geen stemrecht.’ Motief: Het kan zinvol zijn van bepaalde deskundigheden gebruik te maken. Bij voorkeur zou 
zo’n deskundige lid moeten worden. Maar dit kan juridische gevolgen hebben. In zo’n situatie kan een 
adviseurschap uitkomst bieden. (Ik vermoed dat eigenlijk de bedoeling was van artikel 7 lid 2) 
 
Advies: het bestuur wijst dit af. Dit artikel voorziet is de regels omtrent het bestuur, de samenstelling en de 
benoeming. Het voorstel gaat over iets geheel anders: namelijk adviseurs. Dit hoort niet thuis in de statuten. 

18 Art. 10.4 Henk Kraaijenbrink Notulen vervangen door besluitenlijst in gehele artikel. Motief: zelfs van B & W- en gemeenteraadsvergaderingen 
worden geen notulen gemaakt. Notulen geven een interpretatie van al het gezegde van een vergadering weer, 
Daar kan altijd discussie over ontstaan. Bij een besluiten lijst zal de voorzitter aan het eind van de discussie 
formuleren wat besloten is. Bij die formulering kan ieder inbrengen dat haar conclusie niet juist is of niet juist 
geformuleerd is. Dit werkt veel efficiënter en bespaard de secretaris of notulist vaak een berg werk. Nummer elk 
besluit en het is ook gemakkelijker terug te vinden. 
 
Advies: het bestuur wijst dit af. Wij volgen hier het Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel 41, lid 3. 

19 Art.12.1 Henk Kraaijenbrink Laatste zin bij 1 aanvullen met ‘of door tenminste 2 bestuursleden is aangewezen.’ Motief. Bij weinig 
bestuursleden, ziekte of werk elders ontstaat minder kans op afwezigheid op uitnodigingen. 
 
Advies: het bestuur wijst dit af. Het bestuur behoudt te allen tijde zijn bevoegdheden volgens de wet. De 
toevoeging zou dit beperken. Deze situatie is in een uitzonderlijk geval mogelijk, het is immers in de rest van dit 
artikel de bedoeling dat twee bestuurders de vereniging vertegenwoordigen. 

 


