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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Heden, negentien juli tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Harriët van Zenderen, notaris te Utrecht:
de heer Frans Leonard Koomberg, geboren op elf februari negentienhonderd tweeëntachtig te Elburg, wonende te 8081 CV Elburg, Bloemstraat 3, gehuwd, houder van een paspoort —
met nummer NNH8003H5, te dezen handelend als bestuurder van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck,
met statutaire zetel in de gemeente Utrecht, kantoorhoudende te 3563 AT Utrecht, Kaap
Hoomdreef28 2e verdieping, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer
30197151, deze vereniging hierna te noemen: de "vereniging", en als zodanig, op grond van
het in artikel 21 lid 4 van de statuten van de vereniging bepaalde, bevoegd, om de
onderhavige akte van wijziging van de statuten van de vereniging te doen verlijden.
De verschijnende persoon verklaart:
l. De algemene vergadering van de vereniging heeft op achttien juni tweeduizend achttien
besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging, hetgeen blijkt uit een uittreksel
uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging, dat aan deze akte wordt
gehecht.

2. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op vierentwintig januari
tweeduizend twaalf verleden voor mr. Frank van Ekdom, destijds notaris te Utrecht, —
welke akte werd gerectificeerd bij akte op tien augustus tweeduizend twaalf verleden —
voor voornoemde notaris mr. Frank van Ekdom.

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit verklaart de verschijnende persoon de

statuten van de vereniging hierbij zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:
STATUTEN. Begripsomschrijvingen.

Artikel l
In deze statuten wordt verstaan onder:-

l. algemene vergadering, zowel het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk
Wetboek en in artikel 16 lid l van deze statuten, te weten de algemene vergadering van
de vereniging, als de bijeenkomst van dit orgaan, waarbij de betekenis telkens uit het —

zinsverband blijkt;
2. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel l l lid
l en artikel 14 lid l van deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;
directeur, de directeur van de vereniging, die leiding geeft aan de werkorganisatie van
de vereniging, bedoeld in artikel 21 lid l van deze statuten;
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4. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de
vereniging;
5. langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee
instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
bericht aan het adres dat door de vereniging respectievelijk degene met wie wordt
gecommuniceerd voor dit doel aan degene met wie wordt gecommuniceerd

respectievelijk de vereniging bekend is gemaakt;
6. leden (dan wel in enkelvoud: lid), zowel de gewone leden, bedoeld in artikel 4 lid 2 van
deze statuten, als de student-leden, bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze statuten, als de
ereleden en de leden van verdienste, bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze statuten, voor
zover bij of krachtens deze statuten geen nader onderscheid wordt gemaakt of het

tegendeel uit het zinsverband blijkt;
^ 7. lidmaatschap, zowel het lidmaatschap van de gewone leden, bedoeld in artikel 4 lid 2 —
J van deze statuten, als van de student-leden, bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze statuten,
als van de ereleden en de leden van verdienste, bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze
1 statuten, voor zover bij of krachtens deze statuten geen nader onderscheid wordt

gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
8. tegenstrijdig belang, een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het
belang van de vereniging en de met de vereniging verbonden organisatie;
9. vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid l —
van deze statuten.
Naam en zetel.

ArtikeUl. De vereniging is genaamd: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. —
2. Als verkorte naam gebruikt de vereniging: VvOCM.
3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente UtrechtDoel.

Artikel 3l. De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van de toepassing van oefentherapie Cesar, gebaseerd op de
bewegingsleer van Maria Cesar en van oefentherapie Mensendieck, gebaseerd op de uitgangspunten van de methode Mensendieck;
b. het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van werkgelegenheid en
economische en financiële zaken;
c. het behartigen van collectieve sociale, economische en maatschappelijke belangen
van haar leden, welke als werknemers werkzaam zijn;
d. het bevorderen en borgen van de kwaliteit van beroepsuitoefening van
oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck; alsmede
e. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zyn.2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
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a. het vergroten van de naamsbekendheid van oefentherapie Cesar en oefentherapie
Mensendieck;
b. het uitbreiden van bestaande en het verkennen van nieuwe werkterreinen voor
oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck;
c. het bevorderen van het opleiden van oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten
Mensendieck;
d. het aanbieden en stimuleren van het gebruik van casu quo deelname aan
kwaliteitsbevorderende instrumenten en activiteiten, alsmede scholing voor
oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck;
e. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar en wetenschappelijke
onderbouwing van oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck;
f. het doen laten vertegenwoordigen van de vereniging in een (georganiseerd) overleg
met werkgevers en/of verenigingen van werkgevers met een aan lid l sub c van dit
artikel gerelateerd doel, alsmede het doen aangaan van collectieve
arbeidsvoorwaardenregelingen, waaronder collectieve arbeidsovereenkomsten; g. het aangaan en onderhouden van contacten met relevante externe partijen; alsmede
h. alle overige legale activiteiten en middelen die tot het bereiken van de doelen
kunnen leiden.
Leden en lidmaatschap.

Artikel 4l. De vereniging kent gewone leden, student-leden, ereleden en leden van verdienste.
2. Gewoon lid van de vereniging kunnen slechts zijn natiurlijke personen:
a. die in het bezit zijn van een geldig bewijs van bevoegdheid oefentherapeut Cesar of oefentherapeut Mensendieck, diploma of getuigschrift oefentherapeut Cesar of
oefentherapeut Mensendieck, bewegingstherapie Cesar, bewegingsleer Cesar,
bewegingsleer Mensendieck-Cesar, of een daaraan gelijk te stellen diploma of
getuigschrift, zulks ter beoordeling van het bestuur dan wel de algemene
vergadering; enb. die door het bestuur dan wel de algemene vergadering, overeenkomstig het bepaalde in deze statuten, zijn toegelaten tot het gewone lidmaatschap van de vereniging; of
c. aan wie in een individueel geval ontheffing van een of meer van de in sub a
omschreven vereisten voor het gewone lidmaatschap van de vereniging is verleend
door het bestuur, aan welke ontheffing nadere voorwaarden kunnen worden gesteld
en die door het bestuur dan wel de algemene vergadering, overeenkomstig het
bepaalde in deze statuten, zijn toegelaten tot het gewone lidmaatschap van de
vereniging.

Student-lid van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen:
a. die een opleiding volgen voor het diploma of gehiigschrift oefentherapeut Cesar of
oefentherapeut Mensendieck, of een daaraan gelijk te stellen opleiding, zulks ter —
beoordeling van het bestuur dan wel de algemene vergadering; en
b. die door het bestuur dan wel de algemene vergadering, overeenkomstig het bepaalde in deze statuten, zijn toegelaten tot het student-lidmaatschap van de vereniging; of
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c. aan wie in een individueel geval ontheffing van een of meer van de in sub a
omschreven vereisten voor het student-lidmaatschap van de vereniging is verleend
door het bestuur, aan welke ontheffing nadere voorwaarden kunnen worden gesteld
en die door het bestuur dan wel de algemene vergadering, overeenkomstig het
bepaalde in deze statuten, zijn toegelaten tot het student-lidmaatschap van de
vereniging.

4. Ereleden en leden van verdienste van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke

]

personen die zich, hetzij voor de bevordering van de oefentherapie dan wel
bewegingsleer volgens de in de doelstelling van de vereniging omschreven
uitganspunten, hetzij voor de vereniging zelf, bijzonder verdienstelijk hebben gemaaktEreleden en leden van verdienste kunnen slechts als zodanig worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur of van ten minste tien leden. Een
besluit tot benoeming van een erelid of een lid van verdienste van de vereniging behoeft
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Ook niet- —
leden kunnen tot erelid van de vereniging worden benoemd. Alleen leden kunnen tot lid
van verdienste worden benoemd.

Het erelidmaatschap, alsook het lidmaatschap van verdienste als zodanig eindigt:
a. door bedanken door het erelid casu quo het lid van verdienste, hetgeen schriftelijk
of langs elektronische weg bij het bestuur dient te geschieden;
b. door overlijden van het erelid casu quo het lid van verdienste;c. door een besluit daartoe van de algemene vergadering; de betrokken persoon wordt
ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis
gesteld; een besluit tot beëindiging van het erelidmaatschap of het lidmaatschap —
van verdienste behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen.
5. Het bestuur is, met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd, in het belang van de kwaliteit, nadere eisen te stellen voor het behoud van het lidmaatschap.
6. De leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan de door de algemene vergadering, met
goedkeuring van het bestuur, te bepalen gedragscodes, beroepscodes en andere
vereisten, welke op enig moment door de algemene vergadering, met goedkeuring van het bestuur, al dan niet in een reglement, zijn of worden vastgesteld.Het bestuur, al dan niet op verzoek van de algemene vergadering, is bevoegd de
naleving van deze gedragscodes, beroepscodes en andere vereisten door de leden te —
(doen) toetsen. De leden zijn gehouden daaraan hun medewerking te verlenen.7. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. —
8. Een lid is verplicht onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg aan het bestuur —
melding te doen van het feit dat hij niet meer voldoet aan de voor hem geldende
vereisten voor het lidmaatschap gesteld in dit artikel. 9. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen en waaruit tevens blijkt tot welke categorie lidmaatschap het lid behoort. —
Ieder lid kan daarvan op zijn verzoek bij toetreding een uittreksel ontvangen met
betrekking tot zijn lidmaatschap. Het bestuur draagt zorg dat het ledenregister zodanig -
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wordt bijgehouden, dat daaruit te allen tijde de samenstelling van de vereniging kan
worden gekend. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen daarin onverwijld
schriftelijk of langs elektronische weg aan de vereniging op te geven.
Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het wenselijk als eveneens opgave wordt gedaan van andere communicatiemiddelen, zoals e-mailadres en telefoonnummer.

Rechten en verplichtingen van de gewone leden.

Artikel 5l. Gewone leden zijn leden in de zin van de wet.2. Gewone leden hebben, onverminderd het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde,
het recht: -

a. algemene vergaderingen en andere bijeenkomsten van de vereniging bij te wonen;b. stemrecht uit te oefenen in de algemene vergaderingen;c. voorstellen en amendementen in te dienen;
d. de statuten, de beroepscode, de reglementen en de verdere stukken uitgaande van de vereniging te ontvangen.-

^
<

3. Gewone leden hebben, onverminderd het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde,

de plicht:
a. de statuten, de beroepscode, de reglementen en de besluiten van de organen van de
vereniging na te leven;
b. bij een enquête volledig en naar waarheid de gevraagde gegevens te verschaffen; —

-^ c. een nieuwe vestiging of uitbreiding van een vestiging te melden bij de verenging —
d en de daarbij behorende informatie te verstrekken;

d. tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, als bedoeld in artikel 9;
^ e. indien de vereniging mocht besluiten toe te treden tot, dan wel samen te werken

t

met externe beroeps- of andere organisaties, tevens als lid van een zodanige
externe beroeps- of andere organisatie toe te treden, indien de algemene
vergadering hun daartoe de verplichting oplegt;f. zich te houden aan het verbod om les te geven aan personen of aan instellingen met

'^ het oogmerk deze personen of instellingen in staat te stellen de oefentherapie Cesar
i en oefentherapie Mensendieck door te geven aan derden; slechts aan docenten —
verbonden aan de opleiding oefentherapie Cesar of oefentherapie Mensendieck en
stagebegeleiders is zulks, ten behoeve van studenten aan de opleiding,
u

voorbehouden, alsmede aan oefentherapeuten die bijscholing verzorgen voor
oefentherapeuten;

^ g. de belangen van de vereniging naar vermogen voor te staan;h. de verplichtingen, die de vereniging uit naam van haar leden aangaat of die uit het
-< lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven.
< 4. Voor het overige kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de gewone leden
worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
[ Rechten en verplichtingen van de student-leden, de ereleden en de leden van verdienste.

Artikel 6-

.1
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l. Student-leden zijn geen leden in de zin van de wet en hebben derhalve geen stemrecht in de algemene vergaderingen. Voor het overige hebben de student-leden dezelfde
rechten en verplichtingen als de gewone leden, voor zover bij of krachtens deze statuten

'J

geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt.
2. Ereleden en leden van verdienste die niet tevens gewoon lid van de vereniging zijn, zijn

1

geen leden in de zin van de wet en hebben derhalve geen stemrecht in de algemene
vergaderingen.

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

-]

Voor het overige hebben de ereleden en leden van verdienste die niet tevens gewoon lid
van de vereniging zijn dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden, voor —
zover bij of krachtens deze statuten geen nader onderscheid wordt gemaakt of het

tegendeel uit het zinsverband blijkt.
Toetreding en toelating van gewone leden en student-leden.

^ Artikel 7ti l. De aanvraag tot het gewone lidmaatschap en het student-lidmaatschap geschiedt
schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur.1 2. De aanvrager zal ten genoegen van het bestuur aannemelijk moeten maken dat hij
voldoet aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap of het student-lidmaatschap.
Het bestuur kan de aanvraag afwijzen indien redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het gewone lidmaatschap of het student-lidmaatschap toe te
kennen.

^ 3. Het bestuur beslist over de toelating van een gewoon lid of student-lid binnen één

i maand na de aanvraag en deelt zijn beslissing schriftelijk of langs elektronische weg
mede aan de aanvrager.

De toelatingsprocedure kan nader in een door het bestuur, mits met goedkeuring van de
algemene vergadering, vast te stellen reglement worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan de toelating tot het gewone lidmaatschap en/of het student-lidmaatschap kunnen worden gesteld.
4. Bij een afwijzende beslissing van het bestuur op een aanvraag tot toelating tot het

]

gewone lidmaatschap of het student-lidmaatschap, waaronder de weigering van een
ontheffing mede is begrepen, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten. De aanvrager staat binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving —

< van het besluit beroep op de algemene vergadering open, welk beroep schriftelijk of
langs elektronische weg bij het bestuur dient te worden ingesteld. Het bestuur is
verplicht dit beroep binnen een redelijke termijn in een algemene vergadering te doen —
^

behandelen.-

Einde lidmaatschap.

^ Artikel 8é

l.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;

\ b. door opzegging door het lid;c.

door opzegging door de vereniging;

H
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d. door ontzetting.

2. De opzegging door het lid dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te vinden
uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar. Wanneer voortduring van het
lidmaatschap redelijkerwijze niet van het lid kan worden gevergd, kan de opzegging op

ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang. Voorts kan het lid het lidmaatschap
met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is
meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot —

splitsing. De bevoegdheid tot opzegging met onmiddellijke ingang door het lid bestaat ^ niet in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
3. De opzegging door de vereniging dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te
'r<

ï

vinden uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar. De vereniging kan het
lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het —
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de —

~ ^ vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.l Wanneer voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van de vereniging kan -

worden gevergd, kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke
^ ingang, waarvan in ieder geval sprake is wanneer:a. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. het lid niet meer voldoet aan de vereisten, voor het lidmaatschap gesteld;
c. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;

d. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.-

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige leden doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.

Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een
lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een
besluit van het bestuur tot ontzetting staat de betrokkene binnen één maand na de
^ ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
•^ kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
-l geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene
vergadering, waarin het beroep wordt behandeld, te verweren.
^ 7. Door het eindigen van het lidmaatschap verliest het lid zijn rechten en wordt ontheven van de verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien, met uitzondering van de —

,ïtB"°11.1.
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verplichting de enquête voor de periode van één jaar nog in te vullen, overeenkomstig

het bepaalde in artikel 5 lid 3 sub b.8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de -

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Jaarlijkse bijdragen en verbintenissen.

Artikel 9l. De gewone leden, de student-leden en de leden van verdienste zijn gehouden tot betalen
van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte, op voorstel van het bestuur, zal worden
vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuur, in categorieën worden ingedeeld, die een
verschillende bijdrage betalen.

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
^ verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.l 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.
Donateurs.

Artikel 10-

l

l. Donateurs zijn als zodanig door het bestuur toegelaten natuurlijke personen,
rechtspersonen ofpersonenvennootschappen, die zich bereid hebben verklaard de
vereniging financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum

jaarlijkse bijdrage.
2. Donateurs hebben geen toegang tot de algemene vergaderingen. Donateurs hebben geen
andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn —

^ toegekend en opgelegd.
3. Het donateurschap eindigt:
a. voor wat betreft een donateur-natuurlijk persoon, door diens overlijden,
voor wat betreft een donateur-rechtspersoon, door diens ophouden te bestaan
en voor wat betreft een donateur-personenvennootschap, door diens ontbinding;
b. door opzegging door de donateur;
c. door opzegging door de vereniging.
4. De opzegging door de donateur dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te —

vinden. Deze opzegging kan op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang,
onverminderd het bepaalde in lid 6.

5. De opzegging door de vereniging dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te
vinden. Deze opzegging kan op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang,
onverminderd het bepaalde in lid 6.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De betrokken donateur wordt
ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.—
6. Wanneer het donateurschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Bestuurssamenstelling en benoeming.
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Artikel 11
l. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten
minste drie en ten hoogste vijf meerderjarige natuurlijke personen.
2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming
geschiedt uit de gewone leden die voldoen aan het bepaalde in artikel 4 lid 2 sub a, met
dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat ten hoogste de helft van het aantal bestuurders uit de andere leden of buiten de leden wordt benoemd. In ontstane
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

^ 3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 6. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd
zowel het bestuur als tien of meer leden.
4. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de

aanvang van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur
worden ingediend, tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de
kandidaat dat hij een benoeming zal aanvaarden. Een dergelijke bindende voordracht —
wordt op de algemene vergadering meegedeeld.
5. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met een —
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de algemene vergadering, in een vergadering waarin ten minste een zodanig aantal
leden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste twee derden gedeelte van het —
i aantal stemmen dat in een voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht,
J aanwezig of vertegenwoord igd is.
6. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het bindende karakter te ontnemen, dan is
de algemene vergadering vrij in de keus.
7. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing.

Artikel 12l. Elke bestuurder kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen
drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin een bestuurder is geschorst, kan deze
bestuurder zijn functie niet uitoefenen.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de algemene
vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden
van de uitgebrachte stemmen en mits de desbetreffende bestuurder in de gelegenheid is
gesteld zich tegenover de algemene vergadering te verweren.3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van
bestuurders en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van het
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^ rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend bestuurder tegen zijn wil
defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken. Een aftredend —

J

bestuurder is, al dan niet aansluitend, onbeperkt herbenoembaar, telkens voor een
periode van ten hoogste vier jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster van aftreden in beginsel de plaats van zijn voorganger in. Hetgeen

"i in deze statuten over de benoeming van bestuurders is bepaald, is van overeenkomstige
d toepassing op de herbenoeming van bestuurders.
5. Een bestuurder defungeert:-

1 a. door zijn overlijden;
l

b. door zijn vrijwillig aftreden;
c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens het in lid 4 bedoelde rooster van aftreden;
d. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt —
om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als
gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer —
van zijn goederen wordt ingesteld;
f. voor bestuurders die uit de leden zijn benoemd, door het eindigen van het
lidmaatschap van de vereniging;
g. door zijn ontslag aan hem verleend door de algemene vergadering.
Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur.

Artikel 13l. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering als zodanig in
functie benoemd. De bestuurders wijzen uit hun midden een vicevoorzitter, een
penningmeester en een secretaris aan. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen in één persoon worden verenigd. De vicevoorzitter van het bestuur neemt bij
ontstentenis of verhindering van de voorzitter van het bestuur diens functie waar; hij
treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter van het bestuur als zodanig.2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter, de vicevoorzitter of
ten minste twee van de overige bestuurders een bestuursvergadering bijeenroept of
bijeenroepen, doch ten minste één maal perjaar.3. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter, de
vicevoorzitter, of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n),
en wel schriftelijk of langs elektronische weg, onder opgaaf van de te behandelen
onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering, op een termijn van ten
minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet
begrepen.

4. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de
vergadering bijeenroept of bijeenroepen.
5. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten.
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6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze

1

statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen

)

4

niet in acht genomen.-

]

7. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd
medebestuurder ter bestuursvergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van

schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
^

vastgelegd. Een bestuurder kan ten hoogste één medebestuurder ter bestuursvergadering

(

vertegenwoordigen.-

8. ledere bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij

daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Het bestuur legt in een dergelijk geval in (een
bijlage bij) de notulen van de bestuursvergadering vast ten aanzien van welke
agendapunt(en) en welk(e) bestuurders(s) sprake was van een tegenstrijdig belang.
Indien echter de meerderheid van of alle in functie zijnde bestuurders een tegenstrijdig
belang hebben, zijn alle bestuurders bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en
besluitvorming van het bestuur en beslist het bestuur.
10. Indien en voor zolang het bestuur uit drie of minder bestuurders bestaata. kunnen de volgende bestuursbesluiten slechts met algemene stemmen van alle in —
functie zijnde bestuurders worden genomen:
i. het doen van een voorstel aan de algemene vergadering tot vaststelling van het
beleidsplan van de vereniging;
ii. het doen van een voorstel aan de algemene vergadering tot vaststelling van de
begroting van de vereniging;
iii. het doen van een voorstel aan de algemene vergadering tot vaststelling van de

hoogte van de jaarlijkse bijdrage;
iv. het opmaken van een bindende voordracht voor de benoeming van een
bestuurder;
v. het vaststellen van het bestuursverslag;
b.

kunnen alle andere bestuursbesluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat het bestuur ter vergadering alleen —
dan geldige besluiten kan nemen indien ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

11.

Indien en voor zolang het bestuur uit vier of vijf bestuurders bestaat kunnen alle
bestuursbesluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten niet anders is bepaald, worden
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande
dat het bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten kan nemen indien ten minste
de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.

12. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de
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stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een
andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
13. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen
kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden

^ uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende
l

stembriefjes.14. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de —

•^

voorzitter van het bestuur, treedt de vicevoorzitter van het bestuur als voorzitter op. Is -

(

ook de vicevoorzitter van het bestuur afwezig, dan voorziet de bestuursvergadering zelf
in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in
leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.
15. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag —

< van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
\ besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.16. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel —
de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
l

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
17. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden door een daartoe door de
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in
dezelfde of de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
18. Het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle in —
functie zijnde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en

zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg vóór het voorstel hebben verklaard.
19. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur hiertoe besluit, —
een bestuurder ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de
bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. —
Daartoe is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel i) kan
worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan
uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in
bestuursvergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen in het bestuursreglement worden vastgesteld.Bestuurstaak en vertegenwoordiging.

Artikel 14l. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Indien om welke reden dan ook een of meer vacatures in het bestuur bestaan, vormen de
overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder, een volledig
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bevoegd bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde —
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken
van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden beroep
worden gedaan.-

4. Onverminderd het in de laatste volzin van het vorige lid bepaalde, wordt de vereniging
vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 9, blijft in alle gevallen waarin de vereniging een
tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder, het bepaalde in lid 4 onverminderd van —
kracht.

6. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betrokken bestuurder dit
direct aan de voorzitter van het bestuur en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Als
het de voorzitter van het bestuur zelf betreft, meldt deze het aan een andere bestuurder.
Buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder neemt het bestuur hierover dan een —
standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel
van het bestuur.-

7. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, —
alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
8. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies dan wel om zich door commissies te doen adviseren. De leden van een dergelijke commissie worden benoemd door het bestuur, —
dat eveneens de taken en bevoegdheden van deze commissie vastlegt. Van het instellen
van dergelijke commissies en van het benoemen van leden van dergelijke commissies —
doet het bestuur mededeling aan de leden.-

9. Indien en voor zolang dit is bepaald in artikel 2:47 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat
in alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders, de algemene vergadering een of meer personen kan aanwijzen om de
vereniging te vertegenwoordigen.
Boekjaar, bestuursverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording.

Artikel 15
l. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
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deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend.-

Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over —
het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene
vergadering over, waarbij gevoegd, indien aan een accountant als bedoeld in het
volgende lid opdracht tot onderzoek van de jaarrekening is verleend, een verklaring
omtrent de getrouwheid daarvan afkomstig van deze accountant. De jaarrekening wordt
ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt een handtekening van een of meer hunner,
dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Na verloop van de termijn
kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
verplichtingen nakomen.
4. Jaarlijks, in de tweede helft van het boekjaar, wordt een algemene vergadering
gehouden waarin de begroting voor het volgende boekjaar wordt besproken en, op
voorstel van het bestuur, ter vaststelling wordt voorgelegd aan de algemene
vergadering. Voorts komt in die vergadering onder meer aan de orde de vaststelling van

de jaarlijkse bijdrage van de leden.
5. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verlenen aan een
accountant bedoeld in artikel 2:393 lid l van het Burgerlijk Wetboek. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze
daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, en geeft de
uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening. Indien aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening is verleend, is het bestiur verplicht hem ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem
gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen.
6. Indien geen opdracht aan een accountant als bedoeld in het vorige lid tot onderzoek van
de jaarrekening is verleend, benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een
commissie van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen
uitmaken. De commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. Vereist het
onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een
deskundige doen bijstaan.
7. De last van de in het vorige lid bedoelde commissie kan te allen tijde door de algemene
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vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.

8. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tot kwijting
van de bestuurders voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar.
Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de —
bestuurders voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voor zover
van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan.
9. Het bestiur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in
lid 10 bepaalde.10. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige
weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Algemene vergadering.

Artikel 16l. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het bestuursverslag en de jaarrekening bedoeld in artikel 15, met het verslag van de
aldaar bedoelde accountant dan wel commissie;
b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de —
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van het aantal stemmen
dat in een voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier —
weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door -

oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 of bij advertentie in ten minste één
landelijk verspreid dagblad, met inachtneming van de in artikel 20 bedoelde
oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met
de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek

15

fe"^
iili
^Ïi-i'iÏ', :;;!

_

\

.

,U

20170271/HVZ

Trajectum|[^-,^,^

elektronisch is vastgelegd.
Toegang en stemrecht.

Artikel 17l. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, alsmede alle bestuurders die —
geen lid van de vereniging zijn. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het
bepaalde in artikel 8 lid 6, en geschorste bestuurders.
2. Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder gewoon lid, dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.
Een bestuurder die geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4. Een gewoon lid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd gewoon lid ter —
vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een gewoon lid kan als gevolmachtigde slechts
voor één ander gewoon lid ter vergadering zijn stem uitbrengen. Aan de eis van

schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd.
5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur hiertoe besluit, —
een gewoon lid ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het gewone lid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan
worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter —
vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan
uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in algemene
vergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen door het
bestuur, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, in een reglement worden vastgesteld.
Voorzitterschap en notulen van de algemene vergadering.

Artikel 18l. De algemene vergadermgen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij
afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, treedt de vicevoorzitter van het bestuur als voorzitter op. Is ook de vicevoorzitter van het bestuur afwezig, dan treedt een van de
andere bestuurders, door de aanwezige bestuurders aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene
vergadering daarin zelf. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door
het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid.2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. Deze —
notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld, en ten blijke —
daarvan ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door degene die de
notulen heeft opgesteld. Zij die de algemene vergadering bijeenroepen kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen
of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 19l. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
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van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld oordeel
de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
•< hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
t deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.—
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een —
'i tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer
-l

niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat
hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee
personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is
begrepen de tweede stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die —
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe —

i stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming —
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Ingeval van loting bepaalt de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.
J 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van
personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming

verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
8. Indien het bestuur daartoe besluit, kunnen stemmingen ter algemene vergadering ook —
door middel van stemkastjes geschieden.
9. Indien het bestuur daartoe besluit, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene
vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht.
Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag vóór
l die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de
vergadering worden uitgebracht10. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een
algemene vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,

l

^

17

;lQfeA:,,' _ . rl
~Irajectum|^,,^,^^

1.,

20170271/HVZ

dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
11. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot —
ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en —
houden van algemene vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet
in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering.-

Artikel 20
l. De algemene vergaderingen worden, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 4,
bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door toezending van een
schriftelijke aankondiging aan de adressen van alle leden volgens het ledenregister. De
oproeping kan tevens geschieden langs elektronische weg. De oproeping wordt ook op
de officiële website van de vereniging geplaatstOnverminderd het bepaalde in artikel 22 lid l, bedraagt de termijn voor de oproeping —
ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet
begrepen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 22 en 23.
Directeur.

Artikel 21
l. De werkzaamheden ten behoeve van de vereniging worden verricht door de
werkorganisatie van de vereniging onder leiding van de directeur. Het bestuur houdt
toezicht op de directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. Het
bestuur legt de rechten en verplichtingen van de directeur vast in een directiestatuut.
2. De directeur voorziet of doet door een van de medewerkers van de werkorganisatie van
de vereniging voorzien in de secretariële ondersteuning van de organen van de
vereniging.

3. De directeur heeft tot taak de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur
vastgestelde beleid. De werkzaamheden van de directeur worden verricht onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
4. De directeur heeft het recht de vergaderingen de bestuursvergaderingen en de algemene
vergaderingen bij te wonen en een adviserende stem uit te brengen, tenzij de voorzitter
van het bestuur anders bepaalt.
5. De directeur is gehouden en dient daartoe door (de organen van) de vereniging in staat gesteld te worden om een kwalitatief hoogwaardig en kwantitatief adequate
werkorganisatie in stand te houden.

l Statutenwijziging.
Artikel 22l. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een —
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
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aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping
tot een zodanige algemene vergadering bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van
oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzake leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derden —
van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd.
Ontbinding en vereffening.

Artikel 23
l. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden l, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot ontbinding.
2. Indien de vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, —
wordt haar vermogen vereffend door de bestuurders, indien en voor zover de algemene
vergadering niet anders bepaalt.
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden
vereniging is overgebleven, vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid van de vereniging waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan echter de algemene vergadering ook een andere bestemming
geven aan hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de
ontbonden vereniging is overgebleven.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en reglementen van de verenigmg voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd —
'in liquidatie'.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging
worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn door de door de vereffenaars daartoe aangewezen —
persoon.

6. De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel l van Boek 2 —
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.Beroepscode.

Artikel 24
l. De vereniging kent een beroepscode, bevattende gedragsregels voor oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck.
De inhoud van de beroepscode van de vereniging wordt, met goedkeuring van het
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bestuur, vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De beroepscode van de vereniging mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze —
geen dwingend recht bevat, en deze statuten.
Huishoudelijk reglement, bestuursreglement en andere reglementen.

Artikel 25
l. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, worden alle reglementen
van de vereniging, waaronder begrepen het huishoudelijk reglement en het
bestuursreglement, door het bestuur, met goedkeuring van de algemene vergadering,
vastgesteld en kunnen zij door het bestuur, met goedkeuring van de algemene
vergadering, worden gewijzigd of geschrapt.
2. In het huishoudelijk reglement, het bestuursreglement en de andere reglementen van de
vereniging worden die onderwerpen geregeld die in deze statuten niet of niet volledig —
zijn geregeld. Het huishoudelijk reglement, het bestuursreglement en de andere
reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen
dwingend recht bevat, en deze statuten.
Slotbepaling.

Artikel 26In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de
vereniging voorzien, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARING.
De verschijnende persoon verklaart ten slotte dat alle aspirant-leden als bedoeld in artikel 7 van de vóór heden vigerende statuten van de vereniging, per de dag van het van kracht
worden van onderhavige wijziging van de statuten van de vereniging, derhalve per heden, —

gelden als student-leden als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de in de onderhavige akte
opgenomen statuten van de vereniging.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE wordt verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.-

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop
aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te —
hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.-

Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende
persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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