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Bericht 170

Bericht 170 van het forum.

16 Augustus 2018.

Van verschillende kanten heeft u waarschijnlijk al eerder kunnen lezen dat Prof. Evelien Gans op 

19 juli is overleden. Er zijn warme woorden gewijd aan haar belangrijke wetenschappelijke 

verdiensten. Ha'aretz (Engelse editie) van 13 augustus wijdde een sympathiek artikel aan haar 

van de hand van Cnaan Liphshitz.

De aanklacht van Henoch Wajsberg tegen André Boers wegens laster is na een zitting met de 

rechter als een nachtkaars uitgegaan.

Henoch heeft zijn aanklacht en zijn eis tot financiële schadeloosstelling ingetrokken  Zijn eis tot 

publiek excuus was al eerder niet ontvankelijk verklaard.

André heeft enkele van zijn publieke uitlatingen binnen SPI en IOH bijgevijld.

De legale kosten zijn voor rekening van elk van de partijen.

[Rijst de vraag wie deze niet geringe uitgaven gaat betalen (E)].

Naar aanleiding van deze verschillende bestuurszaken die binnen onze gemeenschap lopen, 

past de volgende informatie:

De plichten van bestuursleden.

Veel leden van onze Nederlandse gemeenschap nemen vrijwillig bestuursfuncties op zich. Dit 

werk is meestal onbezoldigd en komt voort uit belangstelling voor de doelen van de betreffende 

organisatie, of inzet voor het algemeen belang, of zelfs voor status (kavod). Al die redenen, of 

een combinatie daarvan, zijn geheel acceptabel.

Weinigen interesseren zich tijdig voor de juridische verplichtingen of de risico's verbonden aan 

deze publieke functies.

De minimale eisen die aan een bestuurslid gesteld kunnen worden zijn:

- tot zorgvuldigheid door actieve bijdragen te leveren aan het gezonde Verplichting 

organisatie.planning en besluitvorming binnen deverloop van 

- tot loyaliteit bij alle beslissingen waar de belangen van de gemeenschap Verplichting 

gaan op die van het bestuurslid, met vermijden van elke schijn van voor 

belangenverstrengeling.

- van het stipt opvolgen van de wetten die gelden voor de organisatie en het Verplichting 

organisatie.steeds voor ogen houden van de doelstellingen van de 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën van de organisatie, in de ruimste zin van het 

woord: budgetten, binnen de grenzen blijven van de aanwezig financiële mogelijkheden, en 

doorzichtigheid van alle handelingen.

De mogelijkheid dat een bestuurslid wordt aangesproken voor persoonlijke aansprakelijkheid blijft 

altijd bestaan. In dat verband bestaat er zoiets als een aansprakelijkheidsverzekering voor 

bestuursleden. Het is nuttig om zeker te zijn dat uw organisatie verzekerd is. Let wel op het eigen 

risico, dat soms niet onaanzienlijk is. 

Waarvoor kan een bestuurslid aangesproken worden? Ik ontleen dit rijtje aan een publicatie van 

het Nederlandse adviesbureau Meeus:

Voorkomende oorzaken van waaruit persoonlijke aansprakelijkheid kan ontstaan 

zijn onder andere:

� (ook door andere bestuursleden);Greep uit de kas 

� ontvangen van bedragen (onder andere loon);Zwart betalen of 

� voeren;Geen boekhouding 

� of te laat opmaken of deponeren;Jaarrekeningen niet 

� contractuele verplichtingen aangaan waar bij de bestuurder wist of kon Te zware 

deze niet nagekomen kunnen gaan worden;weten dat 

� gevolg van onbehoorlijk bestuur;Faillissement als 

� premies;niet kunnen betalen van belastingen of Niet melden van het 

� belangenverstrengeling van een bestuurder;Niet melden van 

� worden;subsidie eisen waardoor er terugbetaald moet Niet voldoen aan 

� faillissement selectief de schuldeisers betalen.Bij dreigend 
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Posted by Nedforum at 6:59 AM No comments: 

Tips: Kijk mee met de activiteiten van de mede-bestuurders. U bent mede verantwoordelijk voor 

hun activiteiten! Binnen het bestuur is het nuttig om over dit onderwerp vragen te stellen en de 

voorzitter deelgenoot te maken van eventuele verdenkingen inzake conflict of interest.

Graag hoor ik van de juristen onder de lezers of er belangrijke punten onaangeroerd bleven.

(Eldad).

Ya'akov Almor wees mij op een bericht uit de nieuwsbrief van het Genootschap Onze Taal, in de 

vorm van een oproep tot medewerking:

"Bent u een geëmigreerde Nederlander of Vlaming? Of stamt u af van Nederlandse of Vlaamse 

emigranten? Doe dan mee aan een enquête van het Meertens Instituut. Het doel is op een 

wereldkaart de woonplaatsen in kaart te brengen van geëmigreerde moedertaalsprekers van het 

Nederlands (of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect dan wel regionale taal)."

Uw medewerking bij dit onderzoek wordt op prijs gesteld.

http://www.neerlandistiek.nl/2018/07/enquete-voor-vertrokken-nederlanders/

https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/survey/index

https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/179127/lang-nl
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