
 

 
 

Statuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse vereniging voor de behartiging van de belangen van mensen die leven met 
Osteogenesis Imperfecta en hun directe omgeving als bedoeld in artikel 1 van de statuten van de 
vereniging. 
 
Vastgesteld door het bestuur en aldus voorgelegd en aangenomen door de algemene vergadering 
van 8 oktober 2022 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.  
  



Inleiding 
 

In 2022 bestaat de Vereniging Osteogenesis Imperfecta bijna 40 jaar. De statuten en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging waren voor het laatst gewijzigd in 1996, dus inmiddels 26 
jaar geleden. Het was daarom tijd voor een update. Nieuwe wetgeving rondom verenigingen, digitale 
mogelijkheden en andere inzichten in hoe we vereniging willen zijn maakte het ook noodzakelijk de 
statuten te herzien.  

Het wijzigen van de statuten bleek niet eenvoudig. De statuten van de Vereniging Osteogenesis 
Imperfecta omvatten enkele artikelen die alleen gewijzigd kunnen worden door toestemming van 
alle leden vanwege het bepaalde in artikel 16 lid 5 van de statuten. Hierin staat dat de artikelen 1,9, 
16 en 17 (één, negen, zestien en zeventien) niet gewijzigd mogen worden. Dit artikel 16 lid 5 kan 
alleen verwijderd worden als alle leden daar voor stemmen. Aangezien niet alle leden actief 
betrokken zijn is het vrijwel onmogelijk om akkoord van echt alle leden te krijgen. Artikel 16 lid 5 
door de rechter laten verwijderen heeft geen kans van slagen. Daarom moeten we ons zien te 
redden met deze artikelen die niet gewijzigd mogen worden. 

 

Deze artikelen zijn in hun omgangsvormen en werkwijze ernstig verouderd. Met name waar er in 
artikel één gesproken wordt over “mensen die lijden aan Osteogenesis Imperfecta”. Toen de statuten 
in 1983 werden opgesteld was dit taalgebruik geaccepteerd, dat is het anno 2022 niet meer. We 
spreken over mensen met Osteogenesis Imperfecta of mensen die leven met Osteogenesis 
Imperfecta. We willen niet dat er in de woordkeuze die we gebruiken een oordeel ligt over de 
kwaliteit of waarde van iemands leven. Deze spreekwijze zouden we mogelijk wel kunnen wijzigen 
via de rechter (alleen dit, de andere punten niet), dit kost echter heel veel tijd en geld en levert 
weinig op. We kiezen er daarom voor om de historische context onder ogen te zien en bij deze 
expliciet te benoemen dat een dergelijke wijze van spreken niet meer acceptabel is in de huidige tijd.  

 

Ook waren bedragen van 3000 gulden zoals genoemd in artikel 9 in 1983 enorme bedragen maar ziet 
het financiële landschap van de vereniging er in 2022 totaal anders uit. Helaas kan ook dit niet 
gewijzigd worden omdat de rechter zal bepalen dat er met dit artikel wel te functioneren valt. 
Daardoor zijn we als vereniging verplicht vorm te geven aan artikel 9 zoals die bestaat.   

 

Dit betekent dat er in de statuten een historische ontwikkeling te zien blijft die niet is uit te wissen. 
De vereniging kan voorlopig niets anders doen dan die geschiedenis accepteren en in de overige 
artikelen en het huishoudelijk reglement zo goed mogelijk vorm te geven aan een werkwijze de past 
binnen de huidige tijd.  

 

Deze statuten zijn uitgewerkt door een huishoudelijk reglement die is aangenomen door de 
Algemene Vergadering op 17 september 2022. De statuten zijn neergelegd bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40310391. Dit document bevat exact 
dezelfde tekst als die is neergelegd bij de KVK alleen is de lay-out omgezet naar een beter leesbare 
tekst.  
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NAAM EN ZETEL 
 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam:  
Vereniging Osteogenesis Imperfecta.  
 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Middelburg.  
 
3. Het doel van de vereniging is:  

het behartigen van de belangen van de mensen die lijden aan Osteogenesis 
Imperfecta en/of hun directe familieleden. Deze belangen-behartiging geschiedt in de 
ruimste zin van het woord en op algemene basis.  
 

4. De vereniging tracht dit doel zonder winstoogmerk te bereiken door:  
a. Het bevorderen van kontakten tussen haar leden onderling;  
b. Het geven van algemene voorlichting en het verstrekken van informatie aan haar 

leden, (para)medici en anderen die daar voor belangstelling hebben;  
c. Het stimuleren van erfgelijkheidsonderzoek en van onderzoek naar de oorzaak en 

behandeling van de aandoening;  
d. Het signaleren van leemten die er bestaan op het gebied van voorlichting en het 

nemen van initiatieven die tot verbetering van die situatie leiden;  
e. Het met toestemming van de betrokkenen statisch verwerken van gegevens van 

mensen met Osteogenesis Imperfecta en de mate waarin zij aan de aandoening 
lijden, waarbij de geheimhouding gewaarborgd blijft;  

f. Het verzamelen van gegevens die de begeleiding op medisch en sociaal gebied ten 
goede komen, waarbij de geheimhouding gewaarborgd blijft;  

g. Het onderhouden van kontakten met overheidsinstanties en instellingen, bedrijven en 
personen die dienstig zijn;  

h. Het aantrekken, casu quo verzoeken om medewerking van deskundigen;  
i. Het onderhouden van kontakten met soortgelijke instellingen in het buitenland;  
j. Het geven van hulp en steun aan de leden;  
k. Het propageren van het doel in woord en geschrift en het treffen van maatregelen die 

hiervoor bevorderlijk zijn;  
l. Het aanwenden van alle andere wettige middelen, die het bereiken van het doel 

bevorderen.  
 

5. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.  
 

LEDEN 
Artikel 2 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die door het bestuur danwel de algemene 
vergadering als zodanig zijn toegelaten.  

2. Als lid van de vereniging kan worden ingeschreven:  
a. Een persoon die leeft met Osteogenesis Imperfecta;  
b. Een ouder/verzorger van ten minste één kind met Osteogenesis Imperfecta;  
c. Een partner van iemand met Osteogenesis Imperfecta;  
d. Een gezinslid van een persoon die leeft met Osteogenesis Imperfecta, mits dit 

gezinslid ten minste de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt en de betreffende 
persoon die leeft met Osteogenesis Imperfecta dit verzoek ondersteunt.  

3. De leden zijn verplicht het doel van de vereniging zo veel mogelijk te bevorderen en de 



statuten en reglementen van de vereniging na te leven.  
4. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.  
5. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.  
6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (elektronische) adressen van alle 

leden zijn opgenomen volgens de geldende privacy richtlijnen als neergelegd in de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

7. Voor de toelating van een lid die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt dient de 
wettelijke vertegenwoordiger goedkeuring te verlenen.  

 

ERELEDEN  
Artikel 2A 

1. Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als 
zodanig zijn benoemd. 

2. voor een erelidmaatschap komen in aanmerking: personen die zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.  

3. Kandidaten waarvan men vindt dat ze in aanmerking komen voor een erelidmaatschap  
kunnen door ten minste vijfentwintig van het aantal stemgerechtigde leden worden 
voorgedragen tot benoeming.  

4. Zittende bestuursleden kunnen niet benoemd worden tot erelid.  
5. Het erelidmaatschap brengt geen verdergaande rechten of plichten met zich mee en is 

onvervreemdbaar 
 

DONATEURS 
Artikel 3 

1. Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen met ten minste een door de 
algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.  

2. Het bestuur van de vereniging beslist omtrent de toelating van donateurs.  
3. De rechten en plichten van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 

worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende jaar 
verschuldigd blijft. Beëindiging namens de vereniging geschiedt door het bestuur van de 
vereniging.  

4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of 
krachtens statuten zijn toegekend en opgelegd.  

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP  
Artikel 4 

1. Het lidmaatschap eindigt:  
a. door het overlijden van het lid;  
b. door opzegging door het lid danwel diens wettelijke vertegenwoordiger;  
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te 
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren;  

d. door ontzetting uit het lidmaatschap. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  



3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden 
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren.  

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen 
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.  

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.  
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op de grond dat 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene 
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op 
de algemene vergadering. Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk en 
met opgave van redenen in kennis gesteld van het opzeggingsbesluit. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.  

 

JAARLIJKSE BIJDRAGE  
Artikel 5 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 
vergadering zal worden vastgesteld.  

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  

3. Leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt zijn niet gehouden de 
jaarlijkse bijdrage te voldoen, deze dient te worden voldaan door hun ouders. Voor 
jongeren van zestien en ouder waarbij toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordigers ontbreekt kan hiervan worden afgeweken.  
Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin het betreffende lid de leeftijd van achttien jaar 
heeft bereikt dient deze de in lid 1 bedoelde jaarlijkse bijdrage te voldoen.  

 

BESTUUR.  
Artikel 6 

Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten 
minste vijf (5) personen, waarvan er minimaal drie (3), bij voorkeur vier (4), leven met 
Osteogenesis Imperfecta, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.  
 

DUUR EN BEËINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP.  
Artikel 7 

1. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Bestuursleden treden af 
volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden.  

2. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is hernoembaar, telkens voor een periode 
van twee jaar.  

3. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie tot de benoeming van zijn opvolger. 
4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen 

of geschorst. Dit geldt ook als het bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag uit de 
bestuursfunctie, eindigt door het verloop van die termijn.  



5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  
- door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 1 bedoelde rooster;  
- door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;  
- door bedanken voor de bestuursfunctie tijdens de lopende termijn. 

 

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
Artikel 8 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid 
kan meer dan één functie bekleden.  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of in opdracht van de secretaris 
notulen opgemaakt.  

 

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 9 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 
van de vereniging, terwijl het dagelijks bestuur belast is met de behandeling van alle 
lopende en spoedeisende zaken.  

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven (7) is gedaald of het aantal leden van 
het dagelijks bestuur beneden drie (3) is gedaald, blijven zowel het bestuur als het 
dagelijks bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de 
orde komt.  

3. Desgewenst kan het bestuur, in overleg met de algemene vergadering, steunleden als 
adviseurs aantrekken. Zij hebben binnen het bestuur geen stemrecht.  

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.  

5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden 
beroep worden gedaan.  

6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 
tot:  
A.  
(onverminderd het bepaalde onder B). Het verrichten van rechtshandelingen en van 
investeringen van een bedrag of met een waarde hoger dan drieduizend gulden (ƒ. 
3.000,--; met een tegenwaarde van duizend driehonderd éénenzestig euro en 
vierendertig cent (€ 1.361,34)).  
B.  
a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 

onroerende goederen.  
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 

verleend.  
c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 

waaronder niet is begrepen het uitzetten van gelden bij banken of het gebruikmaken 
van een aan de vereniging verleend bankkrediet.  

d. Het aangaan van minnelijke schikkingen.  
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, 

maar met uitzondering van het nemen van konservatoire maatregelen en het nemen 
van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.  



f. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.  
g. Deze handelingen mogen uitsluitend plaatsvinden conform de doelstelling van de 

vereniging Osteogenesis Imperfecta.  
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 
gedaan. 
7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en 

buiten rechte vertegenwoordigd:  
a. hetzij door het bestuur;  
b. hetzij door de voorzitter;  
c. hetzij door twee andere bestuursleden. 

 

Artikel 9A.  

1. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de 
vereniging.  

2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden is (zijn) het/de 
overblijvende bestuurslid/bestuursleden met het gehele bestuur belast. In geval van 
ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid wordt de 
vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene 
vergadering steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder 
geval verstaan de omstandigheid dat:  
a. het bestuurslid gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is 

door ziekte of andere oorzaken; of  
b. het bestuurslid is geschorst.  

3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 
van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer 
hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen 
door de Algemene Vergadering.  
 

VERENIGINGSJAAR, BESTUURSVERSLAG EN REKENING EN 
VERANTWOORDING.  
Artikel 10 

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend.  

3. Het bestuur brengt op een 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 balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 

goedkeuring aan de vergadering over.  
- Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de 
gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

- Daarnaast komt tijdens de voornoemde vergadering het volgende aan bod:  
 de benoeming van de in het volgende lid bedoelde commissie voor het 

volgende boekjaar,  
 de voorziening in eventuele vacatures en  
 de voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 



voor de vergadering.  
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste 

twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie 
onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting 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 vertonen 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.  

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.  

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende zeven 
jaren te bewaren.  
 

ALGEMENE VERGADERINGEN.  
Artikel 11 

1. Ieder jaar wordt er een algemene vergadering gehouden als bedoeld in het vorige artikel. 
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 
oordeelt.  

2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier 
weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig het bepaalde artikel 15 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse 
waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 
15 bedoelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de 
notulen.  

 

TOEGANG EN STEMRECHT 
Artikel 12 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en de 
wettelijke vertegenwoordigers van leden die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben 
bereikt. Geen toegang hebben geschorste leden.  

2. Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen beslist de 
algemene vergadering.  

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De uitoefening van de 
stem van leden die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, komt uitsluitend 
toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.  

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid, dat de leeftijd 
van zestien jaar heeft bereikt, uitbrengen.  

5. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid 
daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits het lid (i) via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van 
de verhandelingen op de vergadering en (iii) het stemrecht kan uitoefenen.  

6. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe bij de oproeping tot de algemene 
vergadering heeft geopend, kunnen stemmen ook voorafgaand aan de algemene 



vergadering via een elektronisch communicatiemiddelworden uitgebracht, maar niet 
eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering. Deze stemmen worden 
gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering zijn uitgebracht.  

 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN 
Artikel 13 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de 
andere (door het bestuur aan te wijzen) bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op 
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door 
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Zij die de 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 14 

1. Het ter algemene vergadering 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.  

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 vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door 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 
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer 
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 
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.  

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. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van 
de algemene vergadering.  

9. 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 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 vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit 
niet in acht genomen.  

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 15 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping 
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn 
voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen; de dag van de verzending niet 
meegerekend.  

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het 
bepaalde in de artikelen 16 en 17.  

 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 16 

1. 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 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering tot behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 
aan alle leden toezenden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig 
of vertegenwoordigd is. Wordt deze opkomst niet bereikt, dan dient er binnen vier weken 
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden te worden, ongeacht het 
aantal tegenwoordige en vertegenwoordigde stemgerechtigden; hierin kan dan over het 
desbetreffende voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
worden gestemd. Het voorstel wordt aangenomen als een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen is bereikt.  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder bestuurslid bevoegd.  

5. De artikelen één, negen, zestien en zeventien kunnen niet worden gewijzigd. - 10 -  
 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 17 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. 

Het bepaalde in de leden één, twee en drie van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing.  

2. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van 
een eventueel batig saldo van de vereniging.  

3. Bij ontbinding van de vereniging dient een batig liquidatiesaldo te worden bestemd ten 



behoeve van een algemeen nut beogende rechtspersoon wiens doel de doelstelling van 
de vereniging zoveel mogelijk nabij komt.  
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.  
Artikel 18 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.  
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 
dwingend recht bevat, noch met de statuten.  
 

SLOTBEPALING 
Artikel 19 

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.  
2. Onder het begrip: 'schriftelijk' wordt in deze statuten tevens begrepen: per email of door 
enig ander (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie 
wordt aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs.  


