Bijlage bij agendapunt “VERZOEK LEDENLIJST” ALV 2022 SHKN
Geachte leden, graag bespreek ik ook het volgende.
Ik ben van mening dat het bestuur van de vereniging SHKN, waarvan ik lid ben, de verenigingsregels
niet naleeft. Ik wens(te) de door mij geconstateerde misstanden te bespreken met de leden van de
vereniging. Dit is voor mij reden om een Buitengewone Algemene Vergadering te beleggen.
De mogelijkheid daartoe is opgenomen in de statuten van SHKN. Op grond van artikel 15 lid 2 van de
statuten wordt een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden binnen vier weken nadat het
bestuur een daartoe strekkend verzoek heeft ontvangen van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene
vergadering.
Over een Buitengewone Algemene Vergadering dient dus met de leden van SHKN te worden
gecorrespondeerd. Het bestuur wenst de hiervoor benodigde gegevens, zoals een ledenlijst met
namen, e-mailadressen, adressen en woonplaatsen, niet aan mij ter beschikking te stellen, onder de
stelling dat dit op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet zou zijn
toegestaan.
Dat is niet juist. Een vereniging als SHKN mag bepaalde gegevens van leden, zoals de naam, het adres
en de woonplaats, binnen de eigen organisatie doorgeven. (1) Een vereniging mag dus ook een
ledenlijst beschikbaar stellen aan de eigen leden.
Door de benodigde gegevens niet aan mij te overhandigen, belemmert het bestuur mij bovendien
ten onrechte om uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de statuten. Zonder
actuele ledenlijst kan ik als lid van de vereniging immers geen gebruik maken van de bevoegdheid die
de statuten mij toekennen. (2)
Dit zou ik kunnen afdwingen in een juridische procedure, waarin wordt gevorderd de vereniging te
veroordelen tot nakoming van haar eigen regels. Gelet op bovenstaande, laat de uitkomst hiervan
zich niet moeilijk raden.
Ik ben van mening dat het niet zover hoeft te komen en wil dan ook via deze weg de leden verzoeken
het bestuur te adviseren om ieder lid die daar om vraagt de benodigde gegevens te verstrekken en
zo ook mij alsnog de ledenlijst binnen 7 dagen na de ALV van 2022 toe te sturen.

Met vriendelijke groet,
Ton Wegman
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Zie bijvoorbeeld https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/overheid/vereniging-en-kerk en
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/whitepaper/privacyregels-waar-moet-een-vereniging-rekening-meehouden.
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Zie bijvoorbeeld gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2005
(https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:2005).

