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DKR / 20201835 
Akte van statutenwijziging Vereniging VvAA 
 
 
 
Vandaag, [**], verscheen voor mij, mr. Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, notaris te 
Arnhem: 
[**]. 
De verschenen persoon verklaarde dat: 
(A) De vereniging: Vereniging VvAA, een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid met statutaire zetel te Utrecht, kantoorhoudende 
Orteliuslaan 750 te 3528 BB Utrecht (de "vereniging"), is ingeschreven in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40476209 met 
vermelding RSIN 001545437. 

(B) De statuten van de vereniging voor het laatst werden gewijzigd bij akte van 
statutenwijziging verleden op tien februari tweeduizend tweeëntwintig voor 
mr. J.W.A. Kruitbosch, notaris te Arnhem.  

(C) De algemene vergadering van de vereniging, op voorstel van het bestuur van 
de Vereniging, op [**] tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten tot algehele 
wijziging van de statuten van de vereniging. 

(D) De verschenen persoon een schriftelijke volmacht van de voorzitter van het 
bestuur van de vereniging heeft gekregen om de statutenwijziging bij notariële 
akte vast te leggen. 

(E) Van het besluit tot statutenwijziging van de algemene vergadering, het 
voorstel van het bestuur en de volmacht om de akte te passeren blijkt uit twee 
aan deze akte gehechte geschriften (bijlage 1 en bijlage 2). 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de 
statuten van de vereniging met ingang van heden te wijzigen als volgt: 
S T A T U T E N 
Hoofdstuk I. 
Naam, zetel, duur en begripsbepalingen. 
Artikel 1. 
a. De vereniging draagt de naam: Vereniging VvAA.   
b. Zij heeft haar zetel te Utrecht.   
Artikel 2. 
a. De vereniging is opgericht op één juni negentienhonderd vierentwintig, voor 

onbepaalde tijd. 
b. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie per 

e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de 
eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, 
besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, per e-mail is 
vastgelegd. 

c. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een 
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begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de 
meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd. 

d. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het 
mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en 
omgekeerd. 

Hoofdstuk II. 
Doel. 
Artikel 3. 
a. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de immateriële en materiële 
 belangen van haar leden, alsmede het behartigen van ideële belangen in het 

algemeen, alles in de meest ruime zin.   
b. Van het doel is uitgesloten het maken van winst ter verdeling onder de leden. 
Artikel 4. 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:   
a. het laten horen van de stem van zorgverleners op beroepsgroep overstijgende 

thema’s; 
b. het onderhouden van contacten met de diverse doelgroepen, (para)medische 

beroepsorganisaties en andere relevante organisaties in de gezondheidszorg, 
waarbij op proactieve wijze thema’s in kaart worden gebracht die van belang 
zijn voor de leden van de vereniging en zorgprofessionals; 

c. het bevorderen van contact tussen de leden;   
d. het uitoefenen van beroepsgebonden activiteiten;   
e. het uitgeven van publicaties;   
f. het houden van bijeenkomsten en congressen;   
g. het organiseren van evenementen;   
h. alle andere wettige middelen, waaronder het oprichten van, deelnemen in en 

financieren van ondernemingen en het in het leven roepen van 
rechtspersonen daaronder begrepen, voor zover zulks aan het doel der 
vereniging bevorderlijk kan zijn.   

Hoofdstuk III. 
Organen en lidmaatschap. 
Artikel 5. 
1. De vereniging heeft de volgende organen: 
 a. een bestuur, als bedoeld in artikel 14; 
 b. een ledenraad, als bedoeld in artikel 20; 
 c.  een algemene vergadering, als bedoeld in artikel 23. 
2. De vereniging kent:   
 a. leden; en   
 b. buitengewone leden. Buitengewone leden zijn geen leden in de zin van 

artikel 2:38 Burgerlijk Wetboek. 
3. Waar hierna in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder 

uitsluitend verstaan de leden als bedoeld in lid 2 sub a. van dit artikel.   
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Artikel 6. 
Lid kunnen worden:   
a. natuurlijke personen als bedoeld in de Wet Beroepen in de Individuele   
 Gezondheidszorg dan wel enige andere vervangende of aanvullende wet die 

beoogt de registratie, autorisatie en kwaliteit van de beroepsuitoefening in de 
individuele gezondheidszorg te reguleren (tezamen te noemen: "Wet BIG"), 
alsmede natuurlijke personen die in Nederland bevoegd zijn tot het voeren van 
de beroepstitel: dierenarts;   

b. natuurlijke personen die voldoen aan de eisen gesteld in de Wet BIG om de 
daarin gemelde handelingen te verrichten en de daarin gemelde beschermde 
titels te voeren, natuurlijke personen die de bevoegdheid als bedoeld in de 
Wet BIG hebben verloren, anders dan op grond van een ontzegging van die 
bevoegdheid door het daartoe bevoegde rechtscollege, alsmede natuurlijke 
personen die bevoegd waren tot het voeren van de beroepstitel: dierenarts en 
die deze titel hebben verloren, anders dan op grond van een ontzegging van 
die bevoegdheid door het daartoe bevoegde rechtscollege; 

c. natuurlijke personen die behoren tot een andere beroepsgroep in de zorg dan 
die vermeld onder sub a. en b. van dit artikel en die voldoen aan de volgende 
criteria:   

 i. zij zijn werkzaam binnen de reguliere gezondheidszorg;   
ii. het opleidingsniveau van het beroep is minimaal Hoger 

Beroepsonderwijs (HBO) of daarmee vergelijkbaar;  
iii. de beroepsgroep kent een beroepsorganisatie die aan 

kwaliteitsbewaking doet; of 
iv. natuurlijk personen die aan een Nederlandse of buitenlandse 

Universiteit of Hogeschool met goed gevolg een opleiding in de 
geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde of farmacie hebben 
afgerond en in Nederland werkzaam zijn op het gebied van de 
wetenschap, onderzoek en/of management op het gebied van de 
geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde of farmacie dan wel 
natuurlijke personen, werkzaam op laatstgemelde gebieden, die geldig 
de titel "drs." (geneeskunde, tandheelkunde, farmacie en/of 
diergeneeskunde) mogen voeren, waaronder begrepen zij die in 
opleiding zijn voor een beroep als bedoeld onder sub a. of sub b. van dit 
artikel.    

Artikel 7. 
Buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden:   
a. de weduwe, weduwnaar of voormalig geregistreerd partner van een oud lid 

van de vereniging, wiens lidmaatschap door diens overlijden is geëindigd, doch 
slechts voor de duur dat de betrokkene ongehuwd is en niet met een 
(geregistreerd) partner een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert; 

b. de huwelijkspartner of geregistreerd partner van een lid van de vereniging of 
de persoon die (van tafel en bed) gescheiden is van een lid van de vereniging, 
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dan wel geregistreerd partner is geweest van een lid van de vereniging, doch 
slechts voor de duur dat de betrokkene ongehuwd is en niet met een 
(geregistreerd) partner een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert; 

c.  de natuurlijk persoon die niet kwalificeert als lid als bedoeld in artikel 6, maar 
die wel werkzaam is bij een zorgorganisatie die klant is van VvAA Groep B.V. 
dan wel een van haar dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24a 
Burgerlijk Wetboek, doch slechts zolang de betreffende persoon werkzaam is 
bij een zodanige zorgorganisatie. 

Artikel 8. 
In daartoe geëigende gevallen kan het bestuur dispensatie verlenen voor de 
vereisten gesteld voor het lidmaatschap of buitengewone lidmaatschap. Het bestuur 
kan aan een dergelijke dispensatie voorwaarden verbinden.   
Artikel 9. 
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur, personen, die zich als 
leden voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt, tot ereleden benoemen.   
Artikel 10. 
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en buitengewone leden.   
2. Personen die tot enig lidmaatschap van de vereniging wensen te worden 

toegelaten, dienen daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur van de 
vereniging.   

3. Bij toelating tot enig lidmaatschap dient het toetredend lid de vereniging zijn 
(e-mail)adresgegevens toe te zenden. Voorts dient een lid gedurende het 
lidmaatschap de vereniging te informeren omtrent enige wijziging in diens 
situatie voor zover dat van belang is voor de vaststelling of dit lid voldoet aan 
de eisen die worden gesteld aan het (buitengewoon) lidmaatschap. 

4. Bij toelating tot enig lidmaatschap zendt het bestuur van de vereniging aan de 
 betrokkenen per e-mail de bij dit lidmaatschap behorende bescheiden toe. De 

statuten van de vereniging zijn te verkrijgen via de website van de vereniging. 
5. Ingeval een verzoeker niet tot het gevraagde lidmaatschap is toegelaten, kan 

hij bij de algemene vergadering een hernieuwd verzoek tot toelating van het 
lidmaatschap indienen; de algemene vergadering kan alsnog tot toelating 
besluiten.   

6. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Artikel 11. 
1. Het lidmaatschap van een buitengewoon lid respectievelijk lid eindigt door:   
 a. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur ten minste één (1) 

maand vóór het einde van het lopende verenigingsjaar;   
 b. overlijden van het lid;   
 c. opzegging namens de vereniging;   
 d. ontzetting.   
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. De opzegging 

kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het 
(buitengewoon) lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer ten 
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aanzien van een op grond van de wet geregistreerde doorhaling van de 
registratie krachtens (tuchtrechtelijke) uitspraak is bevolen, wanneer ten 
aanzien van een dierenarts krachtens een (tuchtrechtelijke) uitspraak 
ontzegging van de bevoegdheid tot uitoefening van de diergeneeskunde 
plaatsvindt, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren.   

3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. De ontzetting 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. 

4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 
grond van het feit 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. 
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 geschorst.   

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft   
 desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.   
6. De bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel zijn van 

overeenkomstige toepassing op buitengewone leden en hun buitengewoon 
lidmaatschap.   

Artikel 12. 
Het bestuur houdt een bestand bij waarin alle namen en (e-mail) adressen van de 
leden, en buitengewone leden zijn opgenomen.   
Hoofdstuk IV. 
Jaarlijkse bijdragen. 
Artikel 13. 
1. De leden en de buitengewone leden zijn gehouden tot het bij vooruitbetaling 

voldoen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de omvang op voorstel van het 
bestuur jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij 
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die elk een verschillende 
bijdrage betalen.   

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

Hoofdstuk V. 
Bestuur. 
Artikel 14. 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zes (6) personen, die door de algemene   
 vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, tenzij er 

een besluit als bedoeld in lid 2 genomen wordt. In het bestuur dient tenminste 



- 6 – 
Concept de dato 22 september 2022 

één (1) arts, één (1) tandarts en één (1) dierenarts zitting te hebben. 
2. Op voorstel van het bestuur, kan de algemene vergadering met een 

meerderheid van twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen 
besluiten dat een bestuurslid ontheffing wordt verleend van het vereiste om 
lid te zijn. Het besluit van het bestuur om een voorstel tot het verlenen van 
ontheffing te doen behoeft een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) 
van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuursleden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot 
het opmaken van voordrachten is het bestuur bevoegd, met dien verstande 
dat groeperingen van leden, bestaande uit tenminste één procent (1%) van het 
aantal leden van de vereniging, tegenkandidaten kunnen stellen.   
Het bestuur is bevoegd ten aanzien van de samenstelling van het bestuur een 
reglement op te stellen.   

4. Door het bestuur voor te stellen kandidaten zullen, ten minste vier (4) weken 
vóór de dag van vergadering, waarin benoeming van bestuursleden aan de 
orde komt, bekend worden gemaakt aan de leden, met vermelding van de 
beroepsgroep waarvan de betreffende kandidaat deel uitmaakt, hetzij door 
een schriftelijke mededeling aan de leden op hun (e-mail)adressen vermeld in 
het ledenbestand als bedoeld in artikel 12, hetzij door publicatie in het 
verenigingsorgaan (Arts en Auto), hetzij door publicatie op de website van de 
vereniging.   
Het bestuur stelt voor elke vacature tenminste één (1) kandidaat voor; bij het 
stellen van een tegenkandidaat of tegenkandidaten dient te worden vermeld 
tegen welke door het bestuur voorgestelde kandidaat de 
tegenkandidaat/tegenkandidaten wordt/worden gesteld. Eenzelfde persoon 
kan slechts tegen één (1) met name genoemde, kandidaat tegenkandidaat zijn; 
deze persoon dient uit dezelfde beroepsgroep afkomstig te zijn als de persoon 
waartegen hij zich kandidaat stelt.   

5. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld gedurende een periode van drie (3) 
weken na de in het vorige lid bedoelde mededeling of publicatie. Het stellen 
van tegenkandidaten dient schriftelijk te geschieden en de kandidatuur dient 
vergezeld te gaan van handtekeningen van ten minste één procent (1%) als 
zodanig identificeerbare leden van de vereniging.   
Voorts dient/dienen de voorgedragen kandidaat/kandidaten gelijktijdig 
schriftelijk te verklaren zijn/hun kandidaatstelling te aanvaarden.   
Indien binnen de voorgeschreven termijn en met inachtneming van 
vorenstaande bepalingen tegenkandidaten zijn gesteld, zullen dezen ten 
minste één (1) week vóór de in lid 4 van dit artikel bedoelde vergadering aan 
de leden worden bekend gemaakt op gelijke wijze als de door het bestuur 
gestelde kandidaat/kandidaten bekend wordt/worden gemaakt. Daarbij zal 
worden vermeld wie tegenkandidaat/tegenkandidaten is/zijn tegen welke door 
het bestuur gestelde kandidaat/kandidaten.   
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6. Bij reglement kunnen de regels met betrekking tot het stellen van kandidaten 
en tegenkandidaten nader worden uitgewerkt.   

7. Is geen voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel vrij in de keus.   

8. Het bestuur stelt een beleid op voor de bezoldiging van de bestuurders, welk 
beleid ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. De 
bezoldiging zal in beginsel middels een jaarlijkse, lumpsum vergoeding 
geschieden, welke periodiek door het bestuur, met inachtneming van het 
bezoldigingsbeleid, wordt vastgesteld. 

Hoofdstuk VI. 
Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing. 
Artikel 15. 
1. Ieder bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te 

allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, mits 
met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van het 
totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een schorsing die niet 
binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 
door het verloop van die termijn.   

2. Ieder bestuurslid treedt af uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming, volgens een 
door het bestuur op te maken rooster van aftreden.   
Het aftredende bestuurslid is twee maal voor een periode van maximaal drie 
(3) jaar herbenoembaar. Een derde herbenoeming kan slechts plaatsvinden 
voor een periode van maximaal één (1) jaar onder bijzondere omstandigheden 
die aan de algemene vergadering dienen te worden toegelicht ten tijde van het 
voorstel tot herbenoeming. 
Bij de opstelling van het rooster van aftreden zorgt het bestuur dat de 
bestuurscontinuïteit optimaal gehandhaafd blijft.   

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:   
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;   
b. door bedanken;   
c. bij verlies van het vrije beheer over het vermogen;   
d. door overlijden van de bestuurder.   

Hoofdstuk VII. 
Bestuursfuncties. Belet en ontstentenis. Tegenstrijdig belang. 
Artikel 16. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor elk van de leden 
die als voorzitter, vice-voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester 
worden aangewezen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid 
kan niet meer dan één (1) van de hier voor vermelde functies bekleden.   

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zes (6) is gedaald, blijft het bestuur 
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering 
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te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan 
de orde komt. 

3. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, niet zijnde alle 
bestuursleden of het enige (overgebleven) bestuurslid, nemen de 
overblijvende bestuursleden, of neemt het overblijvende bestuurslid, het 
gehele bestuur waar. 
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige 
(overgebleven) bestuurslid wordt het bestuur waargenomen door één of 
meerdere personen die daartoe de algemene vergadering wordt/worden 
aangewezen. 

 Onder belet wordt in dit artikel verstaan: 
 (i) schorsing; 
 (ii) ziekte; 
 (iii) onbereikbaarheid, 

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn 
van tien (10) dagen de mogelijkheid van contact tussen het bestuurslid en de 
vereniging heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een 
andere termijn vaststelt. 

4. 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. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het 
besluit genomen door de algemene vergadering. 

Hoofdstuk VIII. 
Bestuurstaak. Vertegenwoordiging. Vergaderingen. 
Artikel 17. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. Het bestuur handelt in het belang van de 
vereniging en de met haar verbonden organisatie. 

2. Het bestuur regelt zijn werkzaamheden onderling, met inachtneming van de 
 specifieke taken, welke aan de functies verbonden zijn. 
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door (i) commissies die door het bestuur 
worden benoemd, (ii) directieleden en/of (iii) een bestuurssecretaris. 

4. Benoeming, schorsing en ontslag van directieleden en de bestuurssecretaris 
geschiedt door het bestuur. 

5. Het bestuur is 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.   

6. Het bestuur kan aan één of meer personen, waaronder directieleden, 
procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken. 
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7. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:   
a. hetzij het bestuur;   

 b. hetzij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen, 
waarbij ieder van hen door zijn plaatsvervanger kan worden vervangen. 

Artikel 18. 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee (2) andere leden van 

het bestuur zulks wenselijk achten.   
2. De vergaderingen van het bestuur worden door de zorg van de secretaris   
 bijeengeroepen, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste 

drie (3) werkdagen. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de 
vergadering, de te behandelen onderwerpen. 

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de 
vereniging haar zetel heeft of ter plaatse als door het bestuur bepaald wordt. 
Een bestuurslid kan ter vergadering door een ander bestuurslid, krachtens 
schriftelijke volmacht, vertegenwoordigd worden. Een bestuurslid kan slechts 
voor één (1) ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. 

4. Een bestuurslid kan via een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan 
een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in 
persoon. Voorts kan het gehele bestuur via een elektronisch 
communicatiemiddel vergaderen. Als voorwaarde voor het in de twee vorige. 
volzinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende 
bestuursleden via het elektronische communicatiemiddel kunnen worden 
geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter 
vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen. Tevens is vereist dat de 
bestuurder via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de 
beraadslaging. 

5. De secretaris houdt de notulen van hetgeen in de bestuursvergaderingen 
wordt behandeld. De notulen worden door het bestuur vastgesteld en 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.   

6. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten 
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in 
acht genomen 

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering rechtsgeldig besluiten, mits geen van 
de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en een 
meerderheid zich schriftelijk en in positieve zin ten aanzien van het voorstel 
heeft geuit. De secretaris voegt de aldus verkregen antwoorden bij de notulen. 

Hoofdstuk IX. 
Jaarverslag. Rekening en verantwoording. 
Artikel 19. 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december 

van elk jaar.   
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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 deze werkzaamheden, op zodanige wijze 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.   

3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering binnen zes (6) 
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging van deze 
termijn door de algemene vergadering met maximaal vier (4) maanden, een 
bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het 
gevoerde beleid. Er wordt onder andere aan de algemene vergadering 
verantwoord welke bedragen aan bestuurders zijn vergoed, gespecificeerd 
naar vaste en overige onkostenvergoedingen. Het bestuur legt de balans en de 
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; 
ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid 
van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen 
nakomen.   

4. De vereniging verleent aan een registeraccountant de opdracht tot onderzoek 
van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene 
vergadering bevoegd. Gaat de algemene vergadering na daartoe te zijn 
uitgenodigd niet op de eerstvolgende vergadering van de algemene 
vergadering tot aanwijzing over, dan komt de bevoegdheid aan het bestuur 
toe. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht 
beperkt; de opdracht kan door de algemene vergadering en door degene die 
haar heeft verleend enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe 
behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of 
controlewerkzaamheden. 

5. Het bestuur is verplicht aan de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle 
door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 
geven. 

6. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en 
via het bestuur aan de algemene vergadering; hij geeft - zo hij daartoe op 
grond van de wet bevoegd is - de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring 
van getrouwheid weer.   

7. Het bestuur is verplicht de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar te bewaren. 

Hoofdstuk X. 
Ledenraad. 
Artikel 20. 
1. De vereniging kent een ledenraad. De leden van de ledenraad worden conform 
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het bepaalde in dit artikel gekozen en benoemd.  
 Aan de ledenraad komen enkel de bevoegdheden toe die krachtens deze 

statuten aan de ledenraad zijn opgelegd.   
2. Het aantal leden van de ledenraad wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering op voorstel van het bestuur, met dien verstande dat het totaal 
aantal leden van de ledenraad minimaal twintig (20) en maximaal dertig (30) 
zal bedragen.  

 Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de ledenraad. 
 In het ledenraadsreglement zullen de regels met betrekking tot de 

samenstelling van de ledenraad nader wordt uitgewerkt, waarbij geldt dat de 
ledenraad in principe een representatieve afspiegeling is van de 
verscheidenheid aan leden.  

3. De eerste leden van de ledenraad worden uit de leden van de vereniging 
gekozen en benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van het 
Bestuur. Zodra de ledenraad is ingesteld, worden de leden van de ledenraad 
benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de ledenraad. In 
het ledenraadsreglement zullen de regels met betrekking tot de verkiezing en 
benoeming nader worden uitgewerkt.  

4. De verkiezing en benoeming van de leden van de ledenraad vindt plaats tijdens 
een algemene vergadering. In het ledenraadsreglement zullen de regels met 
betrekking tot de verkiezing en benoeming nader worden uitgewerkt.  

5. De leden van de ledenraad kiezen uit hun midden de voorzitter van de 
ledenraad. 

6. Indien om welke reden dan ook het aantal leden van de ledenraad daalt onder 
het door de algemene vergadering bepaalde aantal, vormt de ledenraad 
niettemin een wettige ledenraad, onverminderd de verplichting zo spoedig 
mogelijk zorg te dragen voor de vervulling van de open plaats of de open 
plaatsen overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.  

7. De leden van de ledenraad hebben, tenzij de algemene vergadering op advies 
van de ledenraad tot benoeming voor een kortere termijn besluit, een 
zittingstermijn van drie (3) jaar; zij zijn, al dan niet aansluitend, maximaal één 
maal herbenoembaar.  

 Degene die in een tussentijdse vacature benoemd is, treedt af op het tijdstip 
waarop degene, in wiens plaats hij benoemd is, zou aftreden. Hij is nadien, al 
dan niet aansluitend, maximaal één maal herbenoembaar voor een periode 
van drie (3) jaar, tenzij de algemene vergadering op advies van de ledenraad 
tot benoeming voor een kortere termijn besluit.  

8. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt door: 
 a. het einde van het lidmaatschap van de vereniging van het lid; 
 b. bedanken door het lid; 
 c. verloop van de benoemingstermijn, tenzij het betreffende lid wordt 

herbenoemd; 
 d.  doordat een lid uit zijn functie wordt gezet conform het bepaalde in lid 9 
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van dit artikel.  
9. De algemene vergadering kan, op voorstel van de ledenraad bij besluit 

genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, 
besluiten een lid van de ledenraad te schorsen of uit zijn functie te zetten 
indien hij zijn taak niet naar behoren vervult. Een schorsing die niet binnen drie 
(3) maanden gevolgd wordt door een besluit om een lid van de ledenraad uit 
zijn functie te zetten, eindigt door het verloop van die termijn. Indien een lid 
van de ledenraad uit zijn functie wordt gezet, blijft hij in beginsel lid van de 
vereniging. Voor de opzegging van zijn lidmaatschap of ontzetting als lid van de 
vereniging, geldt het bepaalde in artikel 11.  

 Een geschorst lid van de vereniging is gedurende de termijn van zijn schorsing 
eveneens geschorst in zijn hoedanigheid van lid van de ledenraad en kan zijn 
functie niet uitoefenen.  

10. In de ledenraad heeft ieder lid van de ledenraad één (1) stem. 
11. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden besluiten van de 

ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

12. In het ledenraadsreglement zullen nadere regels worden vastgelegd over de 
wijze van vergaderen, bijeenroeping, toegang, stemrecht en besluitvorming 
van de ledenraadsvergadering.  

Hoofdstuk XI. 
Bevoegdheden ledenraad. 
Artikel 21. 
1. De ledenraad zal door de algemene vergadering voorafgaand om advies 

worden gevraagd ten aanzien van de volgende (voorgenomen) besluiten: 
a. een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden; 
b. een besluit tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 14 lid 2; 
c. een besluit tot het vaststellen van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in 

artikel 14 lid 8; 
d. een besluit tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten 

als bedoeld in artikel 19 lid 3; 
e. een besluit tot statutenwijziging als bedoeld in artikel 26; 
f. een besluit tot ontbinding als bedoeld in artikel 27; 
g. een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van het 

ledenraadsreglement als bedoeld in artikel 28 lid 2. 
2.  Voorts heeft het bestuur de mogelijkheid om de ledenraad om advies te 

vragen over door het bestuur te bepalen (stem)thema’s.  
3.  De taken van de ledenraad kunnen bij het ledenraadsreglement nader worden 

uitgewerkt. 
Hoofdstuk XII. 
Algemene vergadering. 
Artikel 22. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden   
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toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of de ledenraad zijn 
opgedragen.   

2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, 
wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de 
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:   
a. het bestuursverslag en de balans en de staat van baten en lasten met de 

toelichting en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 19;   
 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.   
Hoofdstuk XIII. 
Toegang en stemrecht. Elektronische vergadering. 
Artikel 23. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en alle buitengewone 

leden van de vereniging, behoudens in geval van schorsing.   
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen 

beslist het bestuur. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één (1) stem. 

Buitengewone leden van de vereniging hebben geen stem.   
4. Naast de leden zijn de overige tot de algemene vergadering toegelaten 

personen bevoegd om aan de beraadslagingen deel te nemen.   
5. Een lid kan slechts door een ander lid, krachtens schriftelijke volmacht,   
 vertegenwoordigd worden. Een lid kan slechts voor één (1) ander lid als 

gevolmachtigde optreden. De overige in lid 1 van dit artikel bedoelde personen 
kunnen zich niet doen vertegenwoordigen.   

6. Indien het bestuur daartoe besluit en onder nader door het bestuur aan te 
geven voorwaarden is ieder lid en buitengewoon lid bevoegd om, in persoon of 
bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel aan een algemene vergadering deel te nemen, daarin het 
woord te voeren en voor wat betreft de leden, het stemrecht uit te oefenen. 
Voor de toepassing van het hiervoor bepaalde is vereist dat de persoon via het 
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks 
kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan 
uitoefenen. Tevens is vereist dat het lid via het elektronische 
communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. 

Hoofdstuk XIV. 
Voorzitterschap. Stemming. Notulen. 
Artikel 24. 
1. Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt 
voor de inhoud van een genomen besluit.  
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 Er kan slechts over voorstellen die in de oproep van de vergadering vermeld 
worden, gestemd worden. Als er wijzigingen ten aanzien van een voorstel 
worden voorgesteld, kan over dit gewijzigde voorstel ten vroegste tijdens de 
volgende algemene vergadering gestemd worden. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 
 oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
 wanneer 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. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.   
5. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft bij die tweede 
stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid 
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen 
staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede 
stemming), wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, met uitzondering van de persoon op wie 
bij de voorafgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. 
Is bij die voorafgaande stemming het minste aantal stemmen op meer dan een 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die 
personen bij die nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 
uitgebracht. Ingeval bij een stemming omtrent twee (2) personen de stemmen 
staken, beslist het lot wie van beiden benoemd is.   

6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende benoeming van   
 personen, dan beslist de voorzitter.   
7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de vergadering 

unaniem anders beslist. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij 
de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der 
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is 
mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.   

Hoofdstuk XV. 
Bijeenroeping algemene vergadering. 
Artikel 25. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De   
 oproeping geschiedt hetzij schriftelijk aan de leden op hun (e-mail)adressen 

vermeld in het ledenbestand als bedoeld in artikel 12, hetzij door publicatie in 
het verenigingsorgaan (Arts en Auto), hetzij door publicatie op de website van 
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de vereniging.   
 De termijn voor de oproeping bedraagt in beide gevallen ten minste veertien 

dagen, de dag van vergadering niet meegerekend. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.   
3. Tot de algemene vergadering worden eveneens de buitengewone leden 

opgeroepen. 
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is 

tot het uitbrengen van een procent (1%) van de stemmen in de algemene 
vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van 
het verzoek. 

5. Indien aan het verzoek als bedoeld in lid 4 binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op 
de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij 
advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, 
veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

Hoofdstuk XVI. 
Statutenwijziging. 
Artikel 26. 
1. In de statuten van de vereniging kan door de algemene vergadering geen   
 verandering worden gebracht dan op voorstel van het bestuur, nadat advies is 

gevraagd aan de ledenraad. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten 
minste een meerderheid van twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte 
stemmen. In de oproeping tot de betreffende vergadering, moet worden 
medegedeeld dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.   

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) 
dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, publiceren op de website 
van de vereniging en moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de dag van de 
vergadering een zodanig  afschrift, op het kantoor van de vereniging voor de 
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden.   

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

Hoofdstuk XVII. 
Ontbinding. 
Artikel 27. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering, nadat advies is gevraagd aan de ledenraad. Het bepaalde in de 
leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
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2. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste een meerderheid van 
twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering 
waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd 
is. Indien in zodanige vergadering minder dan de helft van het aantal leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen drie weken na de eerste 
vergadering een tweede vergadering opgeroepen en gehouden waarin alsdan 
omtrent de ontbinding kan worden beslist, ongeacht het aantal alsdan 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van 
twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.   

3. Het batig saldo dat na de voldoening der schuldeisers van het vermogen van 
de ontbonden vereniging is overgebleven, wordt overgedragen aan degenen 
die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid of buitengewoon lid waren, ieder 
van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter door 
de algemene vergadering op voorstel  van het bestuur een andere bestemming 
aan het batig saldo worden gegeven.   
Zodanig voorstel van het bestuur dient te worden vermeld en gemotiveerd in 
de oproep. Op besluitvorming omtrent zodanig voorstel in de algemene 
vergadering is het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing.  

Hoofdstuk XVIII. 
Reglement. 
Artikel 28. 
1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, bevoegd 

een bestuurs- en directiereglement vast te stellen, te wijzigen en op te heffen.  
2. De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in deze 

statuten en nadat advies is gevraagd aan de ledenraad, bevoegd een 
reglement voor de ledenraad vast te stellen, te wijzigen en op te heffen.  

3. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
Hoofdstuk XIX. 
Overgangsbepaling. 
1. Degenen die op de tiende juli negentienhonderd negenenzeventig reeds lid 

van de vereniging waren, mogen het lidmaatschap behouden, indien zij op 
grond van de bepalingen van artikel 6, casu quo artikel 7 thans niet meer tot 
het lidmaatschap zouden kunnen worden toegelaten, onverminderd overigens 
de bepalingen van artikel 11.   

2. Degenen die op de zesentwintigste april tweeduizend één begunstiger van de 
 vereniging waren, zijn met ingang van deze datum, ongeacht het bepaalde in 

artikel 7, aangemerkt als buitengewoon lid. 
SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE 
is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. 
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en 
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toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte 
voortvloeien. 
De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van 
de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te 
stemmen. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, 
notaris, ondertekend. 
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