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Datum voorstel:  1 mei 2022 

Verantwoordelijk bestuurslid: Voorzitter 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Stichting Fast 

2. Beslispunten  Kennisnemen van deze notitie 
Instemmen dat de Nationale Bond een renteloze lening verstrekt 
aan FAST 

3. Samenvatting Om verschillende redenen meende het bestuur van de Stichting 
FAST, bestaande uit de bestuursleden van de Nationale Bond, 
dat met het oog op de fusie het gewenst is om de stichting FAST 
een aparte status te geven. In deze notitie wordt dat nader 
toegelicht. 
 

4. Benodigde financiën Renteloze lening van 80.000 Euro 

5. Besluit vergadering  

 
 
 

1. Inleiding 

Om verschillende redenen meent het bestuur van de Stichting FAST, bestaande uit 
de bestuursleden van de Nationale Bond, dat met het oog op de fusie het gewenst is 
om de stichting FAST een aparte status te geven. 
 

2. Wijziging van de statuten 

De statuten van de Stichting Fast moeten op termijn ook voldoen aan de Wet bestuur 

en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Om die reden is door het bestuur van de Stichting 

FAST gekeken naar de huidige statuten. Het bestuur van de Nationale Bond is 

volgens deze statuten gelijk aan het bestuur van de Stichting FAST. Het bestuur vindt 

dat onwenselijk. Het past meer bij deze tijd en ook in het kader van goed bestuur om 

de stichting apart te laten besturen. Om die reden is contact gezocht met een notaris 

en zijn de mogelijkheden verkend. De stichting blijft verbonden aan de Nationale 

Bond. Het bestuur van de Nationale Bond krijgt goedkeuringsrecht voor het 

benoemen van bestuursleden. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd na 

schriftelijke goedkeuring van de Nationale Bond. Hetzelfde geldt voor ontbinding van 

de stichting. Het bestuur van de Stichting heeft de statuten op deze manier gewijzigd 

en ze zijn inmiddels gepasseerd bij de notaris. 

 

3. Doelstelling 

Het is de nadrukkelijke doelstelling van de Stichting FAST dat alle middelen worden 

ingezet ten behoeve van leden/aangesloten verenigingen van de Nationale Bond. Te 

denken valt aan ondersteuning van instructeurs, organisatie van regionale lessen 



 

2 
 

voor evenementen, promotie- en lesmateriaal, stimuleren om de opleiding instructeur 

eerste hulp te volgen etc. De Nationale Bond doet daarvoor een aanvraag bij de 

Stichting FAST. De stichting is geslaagd in haar opzet als het vermogen is 

afgenomen en het aantal leden van de Nationale Bond is toegenomen. 

 

4. BTW 

De Stichting is BTW-plichtig. Dat betekent dat bepaalde producten alleen via 

Stichting FAST kunnen worden afgenomen. Een voorbeeld hiervan zijn de vouchers 

e learning. 

 

5. ANBI-status 

Voor de stichting is de ANBI-status aangevraagd. Op de website van de Nationale 

Bond is nu een tabblad aangemaakt waar de gegevens van FAST duidelijk zichtbaar 

gepubliceerd staan. 

 

6. Startkapitaal 

De inkomsten van de Nationale Bond bestaan uit contributies van de aangesloten 

verenigingen. De uitgaven moeten in lijn zijn met deze inkomsten. Het huidige 

bestuur vindt het belangrijk dat de begroting van de Nationale Bond sluitend is en niet 

wordt aangevuld uit het vermogen van FAST. Dat zou een verkeerde prikkel geven. 

De uitgaven van FAST zijn namelijk gericht op vernieuwing en werving/behoud van 

de leden. Daarom is het voorstel aan de algemene ledenvergadering om een 

renteloze lening te verstrekken van de Nationale Bond aan de Stichting FAST. Het 

voorstel is om daarvoor 80.000 Euro over te maken naar Stichting FAST. 

Het bestuur kiest er niet voor om het hele vermogen van de Nationale Bond over te 

maken zodat er een buffer achterblijft voor onvoorziene zaken die mogelijk 

voortkomen uit de fusie. 

 

7. Vacatures 

Met het op afstand plaatsen moeten er ook nieuwe bestuursleden voor de stichting 

worden gevonden. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden door een mail te 

sturen aan bestuur@nationalebond.nl. 

 

8. Gevraagd besluit 

Instemmen met de renteloze lening van de Nationale Bond aan FAST. 

 

 


