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Geachte atheïsten,
Op de ledenvergaderingen van het Atheïstisch Verbond op 19 juli 2020 en van De Vrije Gedachte op
12 september 2020 is besloten om een fusie van onze verenigingen uit te werken.
Voor u ligt het gezamenlijk voorstel van de besturen.
Onze verenigingen streven beide naar een atheïstische en seculiere samenleving in Nederland. De
evenementen van beide verenigingen vertonen, zowel qua inhoud als sprekers, een grote overlapping.
Beide verenigingen hebben werkgroepen op diverse gebieden, maar zij hebben ook beide moeite om
voldoende vrijwilligers en bestuursleden te vinden om zich hiervoor in te zetten. Bij het AV is het bij
herhaling moeilijk gebleken om het minimaal aantal bestuurszetels te bemensen.
Met een bundeling van onze krachten kunnen we meer bereiken. Samen kunnen we het atheïstischseculiere gedachtengoed beter naar buiten brengen. Een aantal voordelen op een rij:






We worden één vereniging met meer leden.
Het AV kan gebruik maken van de ANBI-status1 van De Vrije Gedachte.
Huidige vrijwilligers worden één team die elkaar kunnen versterken.
Geen dubbele besturen, administraties, evenementen of werkgroepen.
Lagere kosten en daarmee meer inkomsten die ten goede komen aan het Atheïsme.

Reacties en aanvullingen op dit voorstel zijn van harte welkom.
In het vertrouwen dat u kunt instemmen met dit voorstel,
Met atheïstische groet,
Het bestuur van het atheïstisch Verbond,

Het bestuur van De Vrije Gedachte,

Leon Houtzager, voorzitter

Stanley Bakker, voorzitter

Tomasz Radecki, secretaris

Jaap van Dijk, secretaris

Jacques Honkoop, penningmeester

Jacques Honkoop, penningmeester
Fabian van Langeveld, lid

1

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor
de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en belastingvrijstellingen in de schenk- en
erfbelasting. Het vermogen van DVG is nagenoeg geheel verkregen uit legaten en schenkingen.
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1.

De fusiepartners

Het Atheïstisch Verbond
Doelstelling
Het AV is opgericht op 17 juni 2010.
In de statuten van het AV is de doelstelling als volgt omschreven:
“De vereniging heeft ten doel het atheïstisch stemgeluid een plaats te geven in het openbare debat en
in brede zin op te komen voor het humanistisch gedachtegoed”.

Aantal leden en hoogte contributie
Het AV heeft 102 betalende leden en 26 leden die geen contributie verschuldigd zijn (vnl.
asielzoekers). Negen leden zijn ook lid van DVG.
De minimale contributie bedraagt € 18,- per jaar. De meeste leden betalen € 30,- per jaar, het
gemiddelde contributiebedrag is € 26,15.

Financiële positie
Op 22 augustus 2021 had het AV € 6.400,- op haar bankrekeningen.
Het AV is niet BTW-plichtig.
Het AV heeft geen ANBI-registratie

Enquête
Onder de leden van het AV is een enquête gehouden.
Hierop hebben 45 leden gereageerd.
42 leden zijn voor de fusie
3 leden zijn tegen de fusie
In de enquête is ook gevraagd naar de naam van de gefuseerde organisatie, 19 leden vinden de naam
niet belangrijk, 20 leden zijn voorstander van een gecombineerde naam, 4 leden dragen een alternatief
aan. Zie voor de volledige vragenlijst en de uitkomst bijlage 2.
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De Vrije Gedachte
Doelstelling
DVG is opgericht op 12 oktober 1856.
De statuten van DVG vermelden als doel:
“De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van het vrijdenken.
Zij verstaat onder vrijdenken een humanistisch-atheïstische levenshouding die gebaseerd is op:
- redelijk – door de rede geleid – leren kennen van de werkelijkheid volgens wetenschappelijke
methoden, vrij van dogmatisme maar gebonden aan principes van toetsing en bewijsvoering;
- zedelijk – onder eigen verantwoordelijkheid – handelen naar normen die voortkomen uit het redelijk
denken, uit solidariteit met de medemens en uit het besef van de eindigheid en onherhaalbaarheid van
het leven van het individu”.

Aantal leden en hoogte contributie
DVG heeft 320 leden waarvan 243 geabonneerd zijn op het maandblad De Vrijdenker. Op het blad
zijn 102 personen geabonneerd die geen lid zijn. Het totaal aantal betalende abonnees is 350. Leden
betalen € 30,- per jaar, abonnees € 36 en leden met een abonnement € 62,-

Financiële positie
Per 22 augustus 2021had DVG een vermogen van € 515.000,- waarvan € 445.000,- in beleggingen.
Conform de ANBI-eisen is het financiële overzicht openbaar en te vinden op www.devrijegedachte.nl

2.

Wettelijke en statutaire regels

Wettelijke fusieregels
Juridisch gezien in hoofdlijnen zijn er twee mogelijkheden, de juridische fusie en de praktische fusie.
Voor zowel de praktische als de juridische fusie geldt dat kan worden samengegaan in één van de
bestaande verenigingen. Het is ook mogelijk dat de fuserende verenigingen verder gaan in een nieuw
opgerichte vereniging.
Kenmerkend voor een juridische fusie is dat de fuserende verenigingen met al hun rechten en plichten,
bezittingen en schulden door het volgen van de procedure zoals in de wet is omschreven, uiteindelijk
automatisch ('van rechtswege') in de fusievereniging opgaan. De procedure van de juridische fusie is
in de wet geregeld. In de artikelen 308 tot en met 323 van boek 2 van Burgerlijk Wetboek wordt
uitgebreid beschreven aan welke voorwaarden de juridische fusie moet voldoen.

Pagina 5 van 7

De praktische fusie wordt ook wel feitelijke fusie, niet-juridische fusie, bedrijfsfusie,
vermogensrechtelijke fusie of activa/passivatransactie genoemd.
De praktische fusie is niet op een systematische wijze als de juridische fusie in de wet geregeld. Om
deze reden stellen wij een praktische fusie voor.
Bij een juridische fusie zijn er regels voor de vermogensoverdracht, gaan overeenkomsten van de
fuserende organisaties met derden over naar de nieuwe/overblijvende organisatie en gaat het
lidmaatschap van de ‘oude’ organisatie automatisch over naar de nieuwe/overblijvende organisaties.
Bij een praktische fusie zijn daarvoor geen regels vastgelegd. Het lidmaatschap van de leden van de
'oude' vereniging(en) gaat niet automatisch over naar de fusievereniging. Dit betekent dat er een
handeling nodig is om leden van de 'oude' vereniging(en) lid te maken van de fusievereniging. De
leden die wensen mee te gaan naar de fusievereniging, kunnen bij bestuursbesluit van het bestuur van
de fusievereniging toegelaten worden tot de fusievereniging. De leden hoeven dus na instemming van
hun ALV zelf geen actie ondernemen.
Verder geldt dat fusie bij wet is aangemerkt als reden om het lidmaatschap van een vereniging op te
zeggen. Dit houdt in dat een lid dat zich niet met een fusie kan verenigen, binnen één maand vanaf het
moment dat het besluit tot fusie aan hem is medegedeeld, zijn lidmaatschap van de 'oude' vereniging
met onmiddellijke ingang kan opzeggen.
Verder zijn de statuten en reglementen van de verenigingen van toepassing.

De statuten en het huishoudelijk reglement (HR) van het AV
Voor het wijzigen van de statuten is een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden in de
Algemene LedenVergadering (ALV) vereist. Het HR geeft geen aanvullende regels.
Voor opheffing van de vereniging geldt hetzelfde.

De statuten van DVG
Voor het wijzigen van de statuten is een volstrekte meerderheid van de stemmen van de leden vereist
(ofwel de helft plus 1).
Voor een voorstel tot opheffing is eveneens een volstrekte meerderheid vereist, maar het voorstel tot
opheffing moet daarna per stembiljet aan de leden worden voorgelegd. Vóór ontbinding moet zich
tenminste vier/vijfde van het aantal leden, dat zijn stembiljet binnen twee weken na verzending aan het
bestuur heeft opgestuurd, uitspreken. Stembiljetten die later worden ontvangen worden niet meegeteld.
DVG heeft geen huishoudelijk reglement, veel is geregeld in de statuten.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)
Op 1 juli 2021 is de Wbtr van kracht geworden. Deze wet schrijft voor dat rechtspersonen, waaronder
verenigingen moeten voldoen aan een aantal zaken, als goed bestuur, tegenstrijdig belang en
aansprakelijkheid. Deze moeten binnen 5 jaar (alle rechtspersonen!) of bij een eerdere
statutenwijziging in de statuten worden vastgelegd.
Voor alle verenigingen betreft het een behoorlijke inspanning. In bijlage 1 vindt u een korte
samenvatting.
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3.

Het voorstel van de besturen

Er is enige discussie ontstaan over de naam van de gefuseerde vereniging. DVG profileert zich nu als
“Atheïstisch-humanistische vereniging De Vrije Gedachte” en als “Vrijdenkersvereniging De Vrije
Gedachte”.
Enkele leden van het AV zijn van mening dat het atheïstische karakter van de vereniging daarmee te
weinig wordt benadrukt. Ook binnen DVG hebben enkele leden zich daarover uitgelaten. Het bestuur
van DVG stelt daarom voor dat de op te richten werkgroep statuten (zie verder) voorstellen zal doen
die zullen worden voorgelegd aan de leden van de gefuseerde vereniging.
Na goedkeuring van het fusievoorstel door de leden van DVG en AV worden de leden automatisch lid
van de gefuseerde vereniging. De contributie bedraagt € 30,-. Minder draagkrachtigen kunnen, evenals
thans het geval is bij zowel AV als DVG reductie krijgen. Asielzoekers vanuit het AV zijn geen
contributie verschuldigd.
Dit is de eenvoudigste, snelste en voordeligste aanpak en de ANBI-status van DVG blijft intact.
Er wordt een werkgroep samengesteld uit leden van AV en DVG die nieuwe statuten zal opstellen die
voldoen aan de eisen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen waarin ook nieuwe ideeën en
inzichten worden verwerkt.
Te zijner tijd zal het AV worden opgeheven, dit moet (juridisch) nog nader worden uitgewerkt.

4.

Planning

De besturen willen de ALV’s bij voorkeur houden in en ‘fysieke’ bijeenkomst. Voornemen is om de
ALV’s te houden zodra de Covid-situatie dat toelaat. De fusie willen we graag in 2022 afronden.

Bijlagen:
Samenvatting Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Enquête onder leden AV
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Korte samenvatting
Deze nieuw wet geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij
verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een
aantal incidenten. Met incidenten bedoelt men financiële problemen,
zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal.
Alle verenigingen en stichtingen, klein en groot, moeten vanaf 1 juli 2021
voldoen aan de WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. (Een
VVE valt hier overigens niet onder).
Met “voldoen” wordt bedoeld dat een aantal zaken voor 1 juli in het bestuur
moeten zijn besproken en vastgelegd. Daarna kunnen zaken waar nodig
verwerkt worden in statuten. Die statuten moeten binnen 5 jaar in orde zijn.
Natuurlijk kunnen een aantal zaken ook in het huishoudelijk reglement
vastgelegd worden.

Het gaat om de volgende zaken:
1. Goed bestuur:
- Een bestuurder moet zich richten op het belang van de
stichting/vereniging waarvoor hij een taak vervult.
- Doet het bestuur het goede en op de goede manier?
- Functies en rollen van bestuursleden moeten vastgelegd zijn: wie
doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk?
- Is de doelstelling voor iedereen duidelijk?
- Houd overzicht, voer regelgeving uit, maak afspraken met je
vrijwilligers, weeg risico’s af en neem onderbouwde besluiten. Stel
aan elkaar de vraag hoe je als bestuurder je taak wilt vervullen,
wat daarbij komt kijken en of er andere belangen meespelen die
wel eens lastig kunnen zijn. Hoe zorg je dat je integer, transparant
en in het belang van de organisatie handelt?
- Wat is het beleid bij calamiteiten, conflicten, grote aanschaf?
- Is er een meerjarenplan voor investeringen en groot onderhoud?
- Worden besluiten vastgelegd en gearchiveerd? Hoe en door wie?

2. Aansprakelijkheid
Als bestuurder kun je hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden bij
wanbestuur. Door derden, als die schade oplopen, of (door leden
van) de organisatie zelf. En met deze wet óók in de situatie als de
vereniging of stichting failliet gaat. Als er bijv. iets mis gaat met de
financiën kunnen alle bestuursleden hiervoor aansprakelijk gesteld
worden. Tenzij ze kunnen aantonen dat ze wel goed toezicht
gehouden hebben op de financiële stromen (bijv. door een
kascommissie, door onderbouwde besluiten over grote investeringen
te nemen en dit ook vast te leggen, door meerdere offertes op te
vragen etc.). Ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering zal
overigens om die onderbouwing vragen.
3. Tegenstrijdig belang
De wet bepaalt nu dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang
heeft, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming.
Hij of zij stemt dus niet mee over dat onderwerp, de rest van het
bestuur neemt het besluit. Als het bestuur het besluit niet kan nemen,
omdat er dan niet genoeg bestuursleden kunnen stemmen, neemt in
de vereniging de ledenvergadering (groepsraad) het besluit. De
stichting moet vastleggen hoe een besluit in een dergelijke situatie
genomen wordt. Ook moet vastgelegd worden hoe en wanneer een
bestuurder tegenstrijdig belang meldt. (Een voorbeeld van
tegenstrijdig belang: de bouwklus laten uitvoeren door de
broer/zoon/vader van een van de bestuursleden).
4. Ontstentenis of belet
Wat gebeurt er als een bestuurder langdurig niet kan besturen,
bijvoorbeeld door ziekte, of doordat deze geschorst is (belet)? Of als
een bestuurder plotseling zijn functie neerlegt (ontstentenis)? En
zeker als dat ertoe leidt dat niemand van het bestuur in staat is om
beslissingen te nemen. De vereniging of stichting moet vastleggen
wie er in dat geval beslissingen mag nemen.
Dit wordt ook in de statuten opgenomen. ( vaak is hier al een
clausule over opgenomen in statuten).
5. Meervoudig stemrecht
De wet bepaalt dat één bestuurder nooit meer stemmen mag
uitbrengen dan de rest van de stemmende bestuurders, zodat er nooit
één persoon alle zeggenschap heeft in het bestuur. Dat kan
bijvoorbeeld voorkomen als de voorzitter twee stemmen mag

uitbrengen en hij tijdelijk met maar één andere bestuurder het bestuur
vormt. In dat geval zou de stem van de voorzitter in de oude situatie
doorslaggevend zijn, maar in de nieuwe situatie niet meer).
6. Toezicht
( geldt alleen als een Raad van toezicht of Commissarissen is).

De volledige tekst van de WBTR staat hier :
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-507.html
Een stappenplan voor kleine organisaties is hier te vinden:
https://www.nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+w
btr/default.aspx
Verder is er een stappenplan ontwikkeld door het IVBB. www.wbtr.nl . Dit kost 240
euro of 120 euro als de organisatie is aangesloten bij een deelnemende koepel.
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Uitkomst Fusie-enquete Atheistisch Verbond
VRAAG 1

VRAAG 2
Wat vindt u van de kwestie van de naam
van de fusieorganisatie?

Wat vind u van het idee van een fusie?

VRAAG 3
Optioneel nog ruimte om uw
mening te delen.

Ik vind een fusie een goed idee
Ik ben tegen een fusie, omdat...
Ik ben voor een fusie, maar...

42
3
0

Ik vind de naam niet zo belangrijk
Een gecombineerde naam
Ik heb een goed idee voor de naam...

19
20
4

geen nadere opmerkingen
wel opmerking, namelijk

36
8

TOTAAL

45

TOTAAL

43

TOTAAL

44

Ik vind de naam
niet zo belangrijk

Ik vind een fusie
een goed idee
Ik ben tegen een
fusie, omdat...
Ik ben voor een
fusie, maar...

opmerkingen:

Voordelen staan al in de inleiding:
ANBI status, efficiency verhogend,
kostenbesparend

We zijn geen kerkgenootschap dat zich
vanwege een wissewasje opsplitst.

Een gecombineerde
naam
Ik heb een goed
idee voor de
naam...

opmerkingen:
Een goede nieuwe naam waar zowel leden
van de Vrije Gedachte als van het Atheïstisch
Verbond zich in kunnen vinden zal niet
makkelijk zijn. Atheïstisch Nederland zou
kunnen.

opmerkingen:

Het is een goed en inspirerend
onderwerp en ik was blij het te
zien
Zeker fuseren! We hebben
meer leden nodig en we
moeten versplintering
tegengaan! Succes! gr

de Vrijdenkers
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De Vrije Gedachte is een linkse club.
Daar wil ik niets mee te maken hebben.

Vrijdenkers Vereniging ‘de Atheïst’ (oid)

Fusie is een erg goed plan. Het
geeft ons verbond meer
slagkracht en we hoeven
nauwelijks water bij de wijn te
doen. Ik blijf zeker lid/donateur
maar kan mij helaas niet
beschikbaar stellen voor een
actieve bijdrage. Ik ben de
actieve leden dan ook erg
dankbaar !!!!

Sterker kunnen staan dan nu

Ik zou voor een nieuwe naam gaan, waarin
helder is waar de nieuwe vereniging voor
staat. Wat mij betreft moeten daar atheïstisch,
seculier en vrijheid in voorkomen, dan wel
daaraan refereren. Wat onderscheidt de
nieuwe verenging van het Humanistisch
Verbond?

Niet doen

Samen groter, samen sterker, samen
slimmer.

De Vrije Gedachte, waarin opgenomen Het
Atheistisch Verbond Dit lijkt mij de meest
logische naam, o.a. omdat De Vrije Gedachte
al zolang bestaat.

Door bundeling van krachten
kan het zo broodnodige
atheïsme (anti-theïsme) in de
wereld sneller en beter worden
verspreid.

Gezien ik tegen een fusie ben kan ik de
genoemde mogelijkheden niet aanvinken.

Ik weet nog niet of ik lid blijf/
word van de nieuwe
vereniging. Ik ben lid van het
Atheïstisch Verbond, maar
mijn lidmaatschap aan De Vrije
Gedachte had ik opgezegd.

samen sta je sterk(er)
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Ik ben tegen fuseren met DVG omdat
DVG en het AV weliswaar beide
atheïsme als grondslag hebben, maar
buiten dat zodanig verschillend van
karakter zijn dat in 2010 ervoor is
gekozen het AV op te richten. Vanaf
oprichten van het AV heeft het DVGbestuur immer het bestaan van het AV
bekritiseerd en dat meerdere keren
geventileerd. In het verleden gedane
pogingen van het AV-bestuur om samen
met DVG een aantal zaken/onderwerpen
aan te pakken zijn door DVG niet
opgepakt. En dan nu een fusie met DVG
.....?

DVG is veel breder dan het AV. De
herkenbaarheid van de naam AV is voor
allen direct duidelijk. Meer leden zullen
er niet komen, veel dubbele leden.
Actieve leden ook niet. ook na de fusie
zal een nieuwe AV worden opgericht
juist vanwege het specifieke en het meer
uitdragen. Dus Niet alleen preken voor
eigen parochie maar actief uitdragen.

Atheïstische Vereniging De Vrije Gedachte
OF De Vrije Gedachte, Atheïstische
Vereniging

good

De Vrije Atheïstische Gedachte

waar is de werkgroep fusie?
Deze zou een onderzoek
moeten doen naar de
mogelijkheden. Tevens
uitwerken voor en nadelen. nu
lijkt het een voldongen feit.
Met alleen noemen van
bedachte voordelen en
weglaten nadelen is geen optie.
een gedegen plan met
argumenten zou aan de leden
moeten worden voorgelegd.
Een onderzoek door de beide
besturen met enkele dubbel
functies is niet correct. Ik bied
mijn hulp aan.
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