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Bij de negende editie
Jullie hebben er vast en zeker al over gehood en gelezen: de WBTR komt eraan. In deze editie
vinden jullie meer over deze nieuwe wet en over hoe je aan de eisen kunt voldoen. Verder
natuurlijk aandacht voor de verbeterde coronasituatie en een artikel over het werken met
Jamulus, zodat je op afstand online kunt repeteren.
De WBTR
Inleiding
Per 1 juli a.s. treedt de wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (de WBTR) in werking. Deze wet is
bedoeld om ongewenste activiteiten binnen besturen
te voorkomen. Denk daarbij aan wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en
misbruik van positie. De wet geldt voor alle verenigingen en stichtingen.
Veranderingen
De belangrijkste veranderingen zijn dat de wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid ook voor
besturen van verenigingen en stichtingen gaat gelden en dat er een regeling moet worden
getroffen voor situaties waarin tegenstrijdige belangen spelen (een bestuurder die een belang
heeft dat conflicteert met dat van de vereniging mag niet deelnemen aan bestuursoverleg
daarover). Verder moet er in de statuten afspraken worden vastgelegd over wat te doen als
besturen afwezig of vacant zijn (formeel heet dat belet en ontstentenis). Aanbevolen wordt
om een adequate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Hulp bij het invoeren van de WBTR
Er zijn inmiddels diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor verenigingen. Zo
was er het webinar van KNMO en Koornetwerk Nederland en de presentatie door de heer
Louis Palmen voor de verenigingen van de Klankstadfederatie. De Limburgse ondersteuningsinstellingen Huis voor de Kunsten Limburg en Huis voor de Sport werken samen met Zuyd
Hogeschool (ZUYD LEGALLab) bij het helpen van verenigingen bij de invoering van de WBTR.
De makkelijkste weg om snel te handelen is de volgende:
•

•
•

Bekijk met je bestuur de drie webinars (elk ongeveer 20 min.) op de website van het
Huis voor de Kunsten Limburg: www.hklimburg.nl/wbtr (klik op webinars terugkijken).
Christan Zegers legt haarfijn uit wat de WBTR inhoudt en wat je moet doen.
Vraag het (gratis) stappenplan aan via: www.legallab.online/wbtr/. Hier vindt je ook
verdere informatie over de WBTR en antwoorden op vaak gestelde vragen.
Ga er stap voor stap doorheen met je bestuur en stel zo je huishoudelijk reglement
samen.

Overgangsregeling
De statuten van verenigingen hoeven niet per 1 juli a.s. al te zijn aangepast. Daarvoor geldt
een overgangsregeling van 5 jaar. Maar verenigingen moeten de afspraken die ze over de
genoemde aspecten maken vastleggen in hun huishoudelijk reglement. De gang naar de
notaris om de statuten aan te passen kan in de komende jaren volgen.
Corona
Na meer dan een jaar van aanscherpingen in het beleid zijn we eindelijk de weg naar het
(nieuwe) normaal ingeslagen. In groepen samen muziek maken mag weer voor alle leeftijden.
Repetities kunnen dus hervat worden. De mogelijkheden worden m.i.v. 5 juni verruimd. De
voorwaarden zijn:
• Orkesten mogen met maximaal 50 personen samen repeteren.
• In het kader van muziekonderwijs zijn groepslessen voor alle leeftijden toegestaan.
• De onderlinge afstand moet minimaal 1,5 meter zijn (in de blaasrichting 2 meter).
• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
• Publiek is niet toegestaan.
Voorop staan de eigen verantwoordelijkheid en het gezonde verstand. Het protocol is
inmiddels aangepast en te vinden op: www.knmo.nl/protocol.
Voor koren (vanaf 18 jaar) is er nog geen versoepeling (kinderen tot en met 17 jaar mogen wel
in koorverband zingen). Samen zingen wordt nog steeds dringend afgeraden. Zie verder de
website van Koornetwerk Nederland: www.koornetwerk.nl/corona
De mogelijkheden van Jamulus
Eerder maakten we al melding van de mogelijkheden die
Jamulus biedt om samen online te musiceren. Huub Klinkenberg (KKM St.Lambertus en CantaYoung) heeft de mogelijkheden in kaart gebracht en geëxperimenteerd. De opgedane
bevindingen heeft hij op papier gezet en wil hij graag delen met
geïnteresseerden. Inmiddels is hij ook in gesprek met de
Vlaamse muziekorganisatie VLAMO, waar ze werken met het
programma Music Box. Ook deze ervaringen komen t.z.t.
beschikbaar. Wie interesse heeft, neemt contact op met Huub:
huub.klinkenberg@home.nl
Overige zaken
Cultuurakkoord Kerkrade
De Klankstadfederatie heeft de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden van een Cultuur
Akkoord voor Kerkrade. Dit in navolging van het Sport Akkoord. Inmiddels heeft hierover een
aantal bijeenkomsten met o.a. de wethouder van cultuur en het Huis voor de Kunsten Limburg
(HKL) plaatsgevonden. HKL zal een procesbeschrijving maken en daarna zal de wethouder
besluiten over het vervolg.
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Gemeentelijke activiteiten door verenigingen
Naar aanleiding van het beëindigen van het huis-aan-huis bezorgen van de PMD-zakken door
een aantal verenigingen, benaderde de gemeente alle (140) Kerkraadse verenigingen, die
subsidie ontvangen, om te brainstormen over welke nieuwe bijdragen verenigingen zouden
kunnen leveren voor een financiële vergoeding. Door corona kon er geen gezamenlijke
bijeenkomst worden georganiseerd. Wel hebben zo’n tien verenigingen per mail gereageerd
op de oproep van de gemeente en deelgenomen aan een digitaal overleg. De gemeente heeft
ook nog intern en bij omliggende gemeentes geïnventariseerd welke ideeën hierover leven.
Het traject heeft geen resultaat opgeleverd en de gemeente zal geen regeling opzetten
waarbij verenigingen een vergoeding uitgekeerd krijgen voor geleverde diensten.
Website Klankstadfederatie
De website van de Klankstadfederatie zal binnenkort worden opgeleverd. Het wordt een site
waarbij je eenvoudig kunt doorklikken naar de website van de aangesloten verenigingen. De
mogelijkheden van een gezamenlijke activiteitenagenda worden nog bekeken.
Vergaderingen Klankstadfederatie
Deze zijn gepland op de volgende data:
• Donderdag 21 okt (20 uur) Inspiratieavond verenigingsondersteuning “Vereniging 3.0”
• Zolang de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten niet toelaten, zullen bijeenkomsten plaatsvinden via Zoom.
Agenda 2021
Datum/tijd
Zo 11 juli - 12 u
Do 21 okt - 20 u

Plaats
centrum
n.t.b.

Onderwerp
100 Jaar federatie i.s.m. WMC/BLOW!
Inspiratieavond “Vereniging 3.0”

Informatiebulletin direct ontvangen?
Dit informatiebulletin is er voor alle bestuursleden van de Kerkraadse muziekverenigingen.
Stuur dit informatiebulletin s.v.p. door aan je collega-bestuurders resp. de leden. Wil je het
rechtstreeks via de mail ontvangen? Dat kan. Geef je e-mailadres door aan:
klankstadfederatie@gmail.com

Colofon
Het Informatiebulletin Klankstadfederatie Kerkrade is bedoeld voor de bestuursleden van
de Kerkraadse muziekverenigingen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud.
Bestuur Klankstadfederatie Kerkrade
Voorzitter Toon Peerboom
Secretaris René Stevens
Penningmeester Lei Daems
Externe productie Raoul Deckers
Communicatie en PR Silke Meijers
Educatie Natascha Rabuda
Support verenigingen Kirsten Wöltgens
Bankrelatie IBAN NL29 RABO 0148 4723 89

toon.peerboom@planet.nl
klankstadfederatie@gmail.com
ldaems@ziggo.nl
raouldeckers@ziggo.nl
silkemeijers@gmail.com
natascha.rabuda@movare.nl
kirstenwoltgens@gmail.com
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06 5326 3524
06 5142 9404
06 5124 1081
06 2181 2291
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06 4383 5446
06 4202 7048
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