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advocaten en notarissen

De ondergetekende:

mr. Adriana Maria Johanna Hommes-Kuijer, notaris te Zwolle, 

verklaart:

dat de statuten van Ergotherapie Nederland, een vereniging, statutair gevestigd 
te Utrecht, voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden op 4 april 2022 ten 
overstaan van ondergetekende;

dat zij zich naar beste kunnen ervan heeft overtuigd dat sedert bedoelde wijziging 
gemelde statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst.

Getekend te Zwolle op 4 april 2022.
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DOORLOPENDE TEKST 
VAN DE STATUTEN VAN 
Ergotherapie Nederland, 

een vereniging, 
gevestigd te Utrecht, 

per 4 april 2022

STATUTEN:
NAAM. ZETEL EN DUUR-----------------------------------------------------------------------------
Artikel 1----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: Ergotherapie Nederland.-----------------------------
2. Zij is gevestigd te Utrecht.-----------------------------------------------------------------------
3. De vereniging is opgericht op dertig september negentienhonderd twee en-------

zeventig.----------------------------------------------------------------------------------------------
DOEL EN MIDDELEN----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het doel van de vereniging is:------------------------------------------------------------------

a. het ontwikkelen en bevorderen van de toepassing van de ergotherapie;-----
b. het behartigen van zaken die het maatschappelijk belang van ergotherapie-

betreffen;----------------------------------------------------------------------------------------
c. het behartigen van zaken die het belang van het beroep van ergotherapeut-

aangaan; en-----------------------------------------------------------------------------------
d. het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging.--------------

2. De vereniging verwerkelijkt haar doel zonder winstoogmerk door:-------------------
a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;--------------------------------
b. het instellen van vakgroepen, werkgroepen en andere organen;----------------
c. het aanbieden van vormen van permanente educatie;-----------------------------
d. het betrekken van de leden bij de vereniging en bij haar activiteiten,----------

producten en diensten;----------------------------------------------------------------------
e. het uitgeven van een verenigingsorgaan;----------------------------------------------
f. het oprichten van rechtspersonen, die bijdragen aan het doel van de---------

vereniging;--------------------------------------------------------------------------------------
g. het samenwerken met aanverwante beroepsorganisaties en met--------------

patiëntenorganisaties;-----------------------------------------------------------------------
h. vertegenwoordiging in adviesorganen;-------------------------------------------------
i. door middel van onderhandelingen te komen tot overeenkomsten,------------

waaronder mede begrepen collectieve arbeidsovereenkomsten; en-----------
j. alle andere wettige middelen die voor het verwerkelijken van haar doel------

bevorderlijk zijn.-------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging is aangesloten bij overkoepelende internationale organen.---------
2. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging de kwaliteit van de opleidingen—

aan de minimum eisen voor een opleiding tot ergotherapeut, zulks gesteld door- 
de 'World Federation of Occupational Therapists' (hierna te noemen: WFOT), te 
toetsen. De opleidingen, die aan deze door de WFOT gestelde norm voldoen,— 
kunnen door het bestuur namens de vereniging worden erkend. Het bestuur is — 
verplicht namens haar erkende opleidingen periodiek te controleren of deze het- 
vereiste minimumniveau handhaven, terwijl het bestuur van haar bevindingen— 
verslag uitbrengt aan de WFOT.---------------------------------------------------------------
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3. Het bestuur is verplicht er zorg voor te dragen dat de vereniging en de door------
haar erkende opleidingen blijven voldoen aan de eisen door de WFOT gesteld—
en is bevoegd al het nodige daartoe, te verrichten.---------------------------------------

BEROEPSETHIEK--------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4---------------------------------------------------------------------------------------------------
Door de algemene ledenvergadering wordt een beroepsprofiel ergotherapeut----------
vastgesteld. Het beroepsprofiel ergotherapeut bevat ten minste de hiervoor door de-
WFOT en COTEC gestelde eisen en de in Nederland van toepassing zijnde-----------
wetgeving en wordt ten minste iedere tien jaar aangepast.----------------------------------
LIDMAATSCHAP----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 5---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent leden. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur

hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit
een door het bestuur afgegeven verklaring. Bij niet-toelating door het bestuur— 
kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.-------------------

2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn.-------------
3. Leden van de vereniging als bedoeld in lid 1 worden onderscheiden in:-------------

a. junior leden: personen die in Nederland een door de vereniging erkende —
initiële opleiding voor ergotherapie volgen;--------------------------------------------

b. medior leden: personen die niet langer dan twee jaar een door de-------------
vereniging erkende initiële opleiding voor ergotherapie met goed gevolg-----
hebben afgerond;----------------------------------------------------------------------------

c. senior leden: personen die langer dan twee jaar een door de vereniging-----
erkende initiële opleiding voor ergotherapie met goed gevolg hebben--------
afgerond en werkzaam zijn;---------------------------------------------------------------

d. buitenland leden: medior of senior leden die woonachtig en werkzaam zijn-
buiten Nederland;----------------------------------------------------------------------------

e. gepensioneerde leden: seniorleden die de leeftijd van vijfenzestig jaar-------
hebben bereikt;-------------------------------------------------------------------------------

f. niet-werkzame leden: leden die ten minste zes aaneengesloten maanden—
geen werkzaamheden meer uitoefenen; en-------------------------------------------

g. ereleden: personen die wegens hun buitengewone verdiensten voor de-----
vereniging en/of voor het beroep van ergotherapeuten door de algemene— 
ledenvergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd.—
Een dergelijk besluit kan slechts door de algemene ledenvergadering--------
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de- 
geldig uitgebrachte stemmen.-------------------------------------------------------------

Artikel 6---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden-

zijn opgenomen, met daarbij de vermelding van de categorie lidmaatschap.------
2. Leden dienen hun adressen en de wijzigingen daarin alsmede alle overige-------

informatie welke van belang is voor de bepaling van de positie van het------------
betreffende lid schriftelijk aan het bestuur op te geven.----------------------------------

Artikel 7---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt:-------------------------------------------------------------------------

a. door het overlijden van het lid;------------------------------------------------------------
b. door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap eindigt dan op —

het einde van het boekjaar waarin is opgezegd, mits de opzegging ten-------
minste twee maanden voor het einde van het boekjaar is gedaan; anders — 
eindigt het op het einde van het volgende boekjaar; het bestuur heeft de —
discretionaire bevoegdheid hiervan af te wijken, bijvoorbeeld door------------
dispensatie te geven van een bepaalde termijn;-------------------------------------

c. door schriftelijke opzegging door het bestuur al dan niet met onmiddellijke —
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ingang. Deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer----
voldoet aan de vereisten, die door de statuten aan het lidmaatschap zijn—
gesteld en/of door overtreding van de beroepscode door het lid en/of--------
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het-------
lidmaatschap te laten voortduren;--------------------------------------------------------

d. door ontzetting. Ontzetting kan door het bestuur alleen worden-----------------
uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of------
besluiten van de vereniging handelt en/of de vereniging op onredelijke-------
wijze benadeelt.^------------------------------------------------------------------------------

2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend
schrijven kennis van het besluit met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen-----
een maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de- 
algemene ledenvergadering. De uitspraak van de algemene ledenvergadering— 
is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep 
niet is beslist, is het lid geschorst.-------------------------------------------------------------

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, anders dan door
overlijden, respectievelijk door opzegging of ontzetting door het bestuur; blijft de 
jaarlijkse bijdrage over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur heeft de — 
discretionaire bevoegdheid hiervan af te wijken, bijvoorbeeld door dispensatie — 
te geven van een bepaalde termijn.-----------------------------------------------------------

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN-----------------------------------------------------------------
Artikel 8----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Leden, mits niet geschorst, hebben recht op toezending van het---------------------

verenigingsorgaan.--------------------------------------------------------------------------------
2. Leden, mits niet geschorst, mogen vergaderingen van organen zoals bedoeld in

artikel 2 lid 2 onder b. bijwonen en hierin na toestemming van de--------------------
desbetreffende vergadering dan wel van zijn voorzitter het woord voeren.---------

Artikel 9----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Alle leden, met uitzondering van de ereleden, zijn gehouden tot het betalen van

een jaarlijkse bijdrage.----------------------------------------------------------------------------
2. Op voorstel van het bestuur stelt de algemene ledenvergadering een--------------

contributiereglement vast aan de hand waarvan jaarlijks de door een lid-----------
verschuldigde jaarlijkse bijdrage vast wordt gesteld. Leden kunnen daartoe in— 
categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.-------------

3. De hoogte van de in dit artikel bedoelde jaarlijkse bijdrage wordt per lid bindend-
vastgesteld door het bestuur. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen-----
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een----
bijdrage te verlenen--------------------------------------------------------------------------------

4. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de geldelijke
verplichting moet zijn voldaan.------------------------------------------------------------------

5. Een lid dient zich te houden aan de regels, vervat in de statuten en het------------
huishoudelijk reglement.--------------------------------------------------------------------------

ORGANEN------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 10--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft de volgende organen:--------------------------------------------------

de algemene ledenvergadering,----------------------------------------------------------
de raad van toezicht en---------------------------------------------------------------------
het bestuur.------------------------------------------------------------------------------------

2. De vereniging kan vakgroepen, werkgroepen en andere organen instellen.-------
RAAD VAN TOEZICHT--------------------------------------------------------------------------------
Omvanq, samenstelling en onverenigbaarheden-------------------------------------------
Artikel 11--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht bestaat uit een oneven aantal van vijf of zeven personen.-
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2. Lid van de raad van toezicht kan niet zijn een persoon:----------------------------------
a. die deel uitmaakt van het bestuur; en/of-----------------------------------------------
b. die op enigerlei wijze een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging en/of

de beroepsgroep.----------------------------------------------------------------------------
Voordracht benoeming en ontslag---------------------------------------------------------------
Artikel 12--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergadering benoemt en ontslaat de leden van de raad van-

toezicht.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van

een door de raad van toezicht op te maken profiel en uit een daarop---------------
gebaseerde door de raad van toezicht op te maken bindende voordracht, die bij- 
de oproeping van de vergadering wordt meegedeeld.-----------------------------------

3. Tot het maken van een voordracht voor benoeming in de raad van toezicht zijn- 
eveneens ten minste vijftien leden bevoegd. De voordracht door vijftien of meer
ieden moet voor de aanvang der vergadering schriftelijk bij de raad van toezicht
worden ingediend vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de---------
betrokken kandidaat.------------------------------------------------------------------------------

4. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de algemene^----------------------
ledenvergadering in functie benoemd.-------------------------------------------------------

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit^— 
van de algemene ledenvergadering.----------------------------------------------------------

Zittingsduur en herbenoeming--------------------------------------------------------------------
Artikel 13--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten------

hoogste vier jaar. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee---------
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.------------------------------

2. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in het-------
periodiek aftreden van zijn leden op zodanige wijze dat op de jaarlijkse------------
algemene ledenvergadering telkens een of twee leden aftreden.---------------------

3. De raad van toezicht is bevoegd dat rooster te wijzigen. Een wijziging in het-----
rooster kan niet met zich meebrengen dat een zittend lid van de raad van--------
toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd— 
verstreken is.----------------------------------------------------------------------------------------

4. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.------------------------------------------------
5. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan onmiddellijk worden-----------------

herbenoemd voor een periode van twee jaar, met dien verstande dat de totale — 
zittingsduur van een lid van de raad van toezicht niet langer dan zes jaar is.------

6. Indien het belang van de vereniging het noodzakelijk maakt kan een lid van de-
raad van toezicht na een periode van zes jaar één maal voor een periode van— 
ten hoogste twee jaar herbenoemd worden.------------------------------------------------

7. In een (tussentijdse) vacature in de raad van toezicht moet zo spoedig mogelijk-
worden voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn------------------
bevoegdheden.-------------------------------------------------------------------------------------

Schorsing, ontslag, ontstentenis en belet-----------------------------------------------------
Artikel 14--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Elk lid van de raad van toezicht kan te allen tijde uit zijn functie worden------------

geschorst krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering en/of een— 
besluit genomen door alle overige leden van de raad van toezicht.------------------

2. Een besluit tot schorsing door de algemene ledenvergadering kan slechts--------
worden genomen met ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige---------
stemmen. Een schorsing wordt toegepast voor een bepaalde termijn of tot het — 
tijdstip van ontslag uit het lidmaatschap van de raad van toezicht. Een-------------
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schorsing voor een bepaalde termijn kan éénmaal worden verlengd, ingaande— 
op de dag dat tot verlenging wordt besloten. Een schorsing die niet binnen de^—
gestelde termijn van schorsing of de verlenging daarvan wordt gevolgd door----
ontslag, eindigt door verloop van die termijn.-----------------------------------------------

3. Bij schorsing door de overige leden van de raad van toezicht kan de betrokkene
binnen dertig dagen nadat de beslissing van de raad van toezicht hem ter--------
kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de algemene------------------------
ledenvergadering, die daarop in haar eerstvolgende vergadering uitspraak doet.

4. Het beroepschrift bevat ten minste het besluit waartegen men beroep--------------
aantekent, de naam en het adres van degene die beroep aantekent en de-------
gronden van het beroep.-------------------------------------------------------------------------

5. Hangende het beroep is de betrokkene geschorst.---------------------------------------
6. Het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht eindigt:-----------------------

a. door ontslag op eigen verzoek;-----------------------------------------------------------
b. door ontslag zoals bedoeld in lid 1 van artikel 12;-----------------------------------
c. door, bij periodiek aftreden, te verlenen ontslag wanneer het volgens het—

rooster aftredende lid van de raad van toezicht niet voor herbenoeming-----
wordt voorgedragen;-------------------------------------------------------------------------

d. door zijn overlijden;--------------------------------------------------------------------------
e. door zijn onder curatele stelling;----------------------------------------------------------
f. door ontslag van de rechtbank:-----------------------------------------------------------
g. doordat één of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als — 

bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld;-
h. doordat hij failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling—

natuurlijke personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt- 
verklaard;---------------------------------------------------------------------------------------

i. doordat hem surséance van betaling wordt verleend.------------------------------
7. Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht kan door de----------

algemene ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid-----
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.-------------------

8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen
de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van^—
de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig-----
bevoegd.----------------------------------------------------------------------------------------------

9. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wijst de-----------
algemene ledenvergadering onverwijld een persoon aan die tijdelijk toezicht-----
houdt.--------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid
van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan zeven dagen— 
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of indien een lid van de raad— 
van toezicht is geschorst.------------------------------------------------------------------------

Vergaderingen------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 15--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als nodig is voor de uitoefening van —

zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, doch jaarlijks ten minste------------
zesmaal. Vergaderingen worden voorts gehouden indien de voorzitter van de — 
raad van toezicht dit wenselijk acht, of indien één van de overige leden van de— 
raad van toezicht of het bestuur, een met redenen omkleed schriftelijk verzoek- 
daartoe aan de voorzitter van de raad van toezicht richt. De vergadering moet,— 
tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten, rekening houdend- 
met de mate van redelijkheid, worden gehouden binnen éénentwintig dagen na-
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inzending van laatstbedoeld verzoek.--------------------------------------------------------
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter en-

bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid door--------
degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.-------------------------

3. De raad van toezicht nodigt het bestuur uit zijn vergaderingen bij te wonen,------
tenzij hij gemotiveerd anders beslist.---------------------------------------------------------

4. De vergaderingen van de raad van toezicht kunnen op verzoek van de raad,-----
geheel of gedeeltelijk worden bijgewoond door één of meer medewerkers van — 
het bureau van de vereniging of door één of meer personen die daartoe door de 
raad van toezicht worden uitgenodigd.-------------------------------------------------------

5. De raad van toezicht vergadert in ieder geval één keer per jaar zonder het-------
bestuur om het eigen functioneren en het functioneren van het bestuur te--------
bespreken.-------------------------------------------------------------------------------------------

Besluitvorming-----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 16--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. leder lid van de raad van toezicht, voor zover hij niet is geschorst, heeft één-----

stem.--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van het aantal--------------

uitgebrachte geldige stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd en over — 
personen schriftelijk. Blanco stemmen worden geacht niette zijn uitgebracht.—
In alle geschillen omtrent stemmingen, die niet in de statuten zijn voorzien,-------
beslist de voorzitter van de raad van toezicht.---------------------------------------------

3. De raad van toezicht kan ook schriftelijk buiten vergadering worden----------------
geraadpleegd, mits alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht zich— 
schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en geen van de leden van de—
raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluiten verzet. Het bepaalde------
omtrent de uitoefening van het stemrecht en de vereisten voor de-------------------
besluitvorming in de vergadering van de raad van toezicht is op deze wijze van- 
besluitvorming zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.-------------------

4. Een lid van de raad van toezicht 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. Wanneer alle leden van^—
de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit-----------
genomen door de algemene ledenvergadering.-------------------------------------------

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken------------------------------------------
Artikel 17--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht heeft ten aanzien van het bestuur:--------------------------------

a. de toezichtfunctie,----------------------------------------------------------------------------
b. de werkgeversfunctie en-------------------------------------------------------------------
c. een adviesfunctie.----------------------------------------------------------------------------

2. De raad van toezicht draagt personen voor het benoemen tot bestuur voor aan- 
de algemene ledenvergadering, en draagt personen voor ontslag uit het bestuur
aan de algemene ledenvergadering voor. De raad van toezicht stelt de------------
arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast en beoordeelt het functioneren van-— 
het bestuur.------------------------------------------------------------------------------------------

3. De raad van toezicht houdt toezicht op de realisatie van het doel van de----------
vereniging en het daartoe door het bestuur gevoerde beleid en uitgeoefende — 
bestuur.-----------------------------------------------------------------------------------------------

4. De raad van toezicht ziet toe dat bij het benoemen van personen tot bestuur —
van de vereniging en bij hun functioneren gedurende de benoeming geen--------
sprake is van onverenigbaarheden en belangenverstrengeling. De raad van-----
toezicht handelt en besluit als werkgever in een dergelijk geval naar bevind van-
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zaken.-------------------------------------------------------------------------------------------------
5. De raad van toezicht staat in zijn adviesfunctie het bestuur met raad terzijde.—

Hij voorziet het bestuur op basis van argumenten gevraagd en ongevraagd van
advies over belangrijke onderwerpen.--------------------------------------------------------

6. De raad van toezicht legt om de vier jaren het door bestuur opgestelde en door-
de raad van toezicht goedgekeurde beleidsplan met meerjarenraming ter---------
vaststelling aan de algemene ledenvergadering voor.-----------------------------------

7. Het jaarlijks door het bestuur op te maken bestuursverslag behoeft de-------------
goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht legt het door hem—
goedgekeurde bestuursverslag met jaarrekening ter vaststelling aan de-----------
algemene ledenvergadering voor.-------------------------------------------------------------

8. De algemene ledenvergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel—
2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen tot controle. De accountant-----
geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de--------------
getrouwheid van de stukken. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd
zoals die aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden-------------
voorgelegd.------------------------------------------------------------------------------------------

9. Gaat de algemene ledenvergadering niet tot het verlenen van de opdracht aan-
de accountant over dan is de raad van toezicht daartoe bevoegd.-------------------

10. De raad van toezicht legt jaarlijks de door hem opgesteld verantwoording over—
zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functioneren en werkzaamheden— 
ter vaststelling voor aan de algemene ledenvergadering.-------------------------------

11. De raad van toezicht houdt er namens de algemene ledenvergadering toezicht-
op dat bij de leden van de raad van toezicht bij hun benoeming en bij hun--------
functioneren gedurende de zittingsduur geen sprake is van----------------------------
onverenigbaarheden en belangenverstrengeling. De raad van toezicht handelt— 
en besluit in een dergelijk geval naar bevind van zaken.--------------------------------

12. De raad van toezicht kan een regeling opstellen voor de vergoeding van de------
leden van de raad van toezicht. Deze regeling wordt op voorstel van de raad — 
van toezicht vastgesteld door de algemene ledenvergadering.------------------------

Reglement, werkwijze en werkzaamheden, functionarissen en commissies-----
Artikel 18--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin onder meer zijn doelen,—

taken en werkzaamheden, portefeuilles, profielen en werkwijze nader worden— 
geregeld. Dit reglement mag niet strijdig zijn met deze statuten en behoeft de — 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering.-----------------------------------------

2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter-
en eventueel een secretaris. De functies van vice-voorzitter en secretaris---------
kunnen gecombineerd worden.-----------------------------------------------------------------

3. De raad van toezicht kan taken in het kader van zijn advies aan het bestuur dan
wel de voorbereiding van zijn besluitvorming aan één of meer individuele leden
van de raad toedelen en kan commissies instellen, die de opdracht hebben de— 
besluitvorming van de raad voor te bereiden.-----------------------------------------------

4. Het bestuur kan één of meer commissies instellen en opheffen. De werkwijze —
van deze commissies wordt in een reglement geregeld.--------------------------------

Informatievoorziening--------------------------------------------------------------------------------
Artikel 19--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van het- 

toezicht de noodzakelijke gegevens. Deze informatieverstrekking omvat in ieder 
geval:--------------------------------------------------------------------------------------------------
a. het meerjarige strategische beleidsplan met de meerjarige financiële---------

raming;------------------------------------------------------------------------------------------
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b. het jaarlijkse jaarplan met begroting;----------------------------------------------------
c. de begrotingswijzigingen;------------------------------------------------------------------
d. de jaarrekening en het bestuursverslag;-----------------------------------------------
e. tussentijdse rapportages omtrent de voortgang van de uitvoering van het —

beleid.-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Het bestuur voorziet in administratieve ondersteuning ten behoeve van de raad- 

van toezicht.-----------------------------------------------------------------------------------------
Integriteit--------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 20--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door—

integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van- 
de functie op geen enkele wijze persoonlijk belang heeft bij de vereniging.--------

2. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van)----------------
onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang- 
met de vereniging kan ontstaan, zal dit lid de voorzitter van de raad daarvan in— 
kennis stellen.---------------------------------------------------------------------------------------

3. Indien de voorzitter van de raad van toezicht voorziet dat een (schijn van)--------
onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang- 
met de vereniging kan ontstaan, zal hij de raad daarvan in kennis stellen.---------

BESTUUR-------------------------------------------------------------------------------------------------
Omvanq, voorzitterschap en tegenstrijdig belang------------------------------------------
Artikel 21--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur wordt gevormd door één of meer natuurlijke personen.-----------------
2. Het aantal leden van het bestuur wordt op voorstel van de raad van toezicht-----

door de algemene ledenvergadering vastgesteld.-----------------------------------------
3. De raad van toezicht wijst indien het bestuur uit meerdere personen bestaat-----

één lid ervan als voorzitter aan.----------------------------------------------------------------
4. De profielschets van het bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht,—

met dien verstande dat aan bestuurders de eis wordt gesteld dat zij in het bezit- 
zijn van een diploma ergotherapeut dan wel aantoonbare affiniteit hebben met — 
ergotherapie als beroep.-------------------------------------------------------------------------

5. De functie van één of meer leden van het bestuur kan in bijzondere gevallen—
krachtens een besluit van de raad van toezicht ook op tijdelijke basis worden-—■ 
uitgeoefend.-----------------------------------------------------------------------------------------

6. Een lid van het bestuur 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. Het besluit wordt alsdan door de overige —
leden van het bestuur genomen. Wanneer alle leden van het bestuur een--------
tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de raad van--------
toezicht.-----------------------------------------------------------------------------------------------

7. In een (tussentijdse) vacature in het bestuur voorziet de raad van toezicht zo— 
spoedig mogelijk door een bindende voordracht tot benoeming van een nieuw—
lid van het bestuur te doen aan de algemene ledenvergadering. Een niet----------
voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.----------------------------------------------

Voordracht en benoeming--------------------------------------------------------------------------
Artikel 22--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering op bindende —

voordracht van de raad van toezicht.---------------------------------------------------------
2. De algemene ledenvergadering kan aan de voordracht het bindend karakter-----

ontnemen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige------
stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.----------------------

3. Is geen voordracht opgemaakt of is er geen besluit van de algemene--------------
ledenvergadering om overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte--------
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voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene--------------
ledenvergadering vrij in haar keus.------------------------------------------------------------

4. Is er meer dan een bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die —
voordrachten.----------------------------------------------------------------------------------------

5. De procedures van voordracht en benoeming van het bestuur worden in het-----
reglement van de raad van toezicht uitgewerkt.--------------------------------------------

Onverenigbaarheden---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 23--------------------------------------------------------------------------------------------------
Niet voor benoeming tot bestuur komen in aanmerking: personen:------------------------
a. die verwant, gehuwd, of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de —

vereniging of met een lid van de raad van toezicht;---------------------------------------
b. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de vereniging--------

hebben, waaronder begrepen personen die binnen de vereniging werkzaam of-
toegelaten zijn en degenen die binnen de vereniging lid zijn of waren van de----
raad van toezicht.----------------------------------------------------------------------------------

Defunqeren-----------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 24--------------------------------------------------------------------------------------------------
Een lid van het bestuur defungeert:----------------------- -----------------------------------------
a. door ontslag op eigen verzoek;-----------------------------------------------------------------
b. door zijn ontslag zoals bedoeld in lid 5 van artikel 31;-----------------------------------
c. door zijn overlijden;--------------------------------------------------------------------------------
d. door zijn onder curatele stelling;---------------------------------------------------------------
e. door ontslag door de rechtbank;----------------------------------------------------------------
f. doordat één of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als---------

bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld;-------
g. doordat hij failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling----------

natuurlijke personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt-------
verklaard;---------------------------------------------------------------------------------------------

Conflictreqelinq-----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 25--------------------------------------------------------------------------------------------------
In het in artikel 18 omschreven reglement van de raad van toezicht is een--------------
conflictregeling opgenomen voor het geval de raad van toezicht dan wel het bestuur 
vindt dat er sprake is van een conflict tussen beiden, niet zijnde een arbeidsconflict.-
Rechtspositie, arbeidsvoorwaarden-------------------------------------------------------------
Artikel 26--------------------------------------------------------------------------------------------------
De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van-
het bestuur geschieden door de raad van toezicht. Ze worden vastgelegd in een-----
arbeidscontract tussen het bestuur en de vereniging.------------------------------------------
Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken------------------------------------------
Artikel 27--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is krachtens de wet en de statuten belast met het besturen van de-

vereniging.-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Het bestuur doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de vereniging met—

inbegrip van het beheren en exploiteren van het bureau dat de vereniging in-----
stand houdt, waarbij de bepalingen van de wet en van deze statuten in acht-----
worden genomen.----------------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur verwerkelijkt de doelstelling van de vereniging door:---------------------
a. strategie te voeren en beleid te ontwikkelen, te implementeren, uit te---------

voeren en te evalueren.--------------------------------------------------------------------
b. leiding te geven aan de vereniging en aan zijn bureau;^----------------------------
c. medewerkers te benoemen en indien nodig te schorsen en ontslaan;---------
d. leiding te geven aan het financiële beheer;--------------------------------------------
e. de werkzaamheden van de algemene ledenvergadering en van de raad-----
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van toezicht te ondersteunen en verzorgen en---------------------------------------
f. namens de vereniging op te treden.-----------------------------------------------------

4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.---------------------------------
5. Het bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de vereniging en het

daartoe besturen, oog op het belang van de vereniging in relatie tot zijn leden— 
en tot zijn maatschappelijke functie, en maakt een evenwichtige afweging van— 
de belangen van allen die bij de vereniging betrokken zijn.----------------------------

6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van------
diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.----------------------------------------

7. Het bestuur is bevoegd de raad van toezicht te adviseren met betrekking tot: —
a. het vaststellen of wijzigen van het reglement van toezicht;-----------------------
b. het vaststellen of wijzigen van het profiel van de raad van toezicht;------------
c. de voordracht, werving, en selectie van kandidaten voor het lidmaatschap —

van de raad van toezicht.------------------------------------------------------------------
8. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht-----

voor het nemen van bestuursbesluiten betreffende:--------------------------------------
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging en bezwaring van-----------

registergoederen;----------------------------------------------------------------------------
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of------

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of— 
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;-----------

c. het plegen van (rechts)handelingen, niet behorend tot de normale------------
bedrijfsvoering, die een door de raad van toezicht te bepalen bedrag en/of-
waarde te boven gaan en/of die de vereniging voor langer dan één jaar-----
binden.------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiging----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 28--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.-----
2. In het geval het bestuur besluit tot het mandateren van één of enkele van zijn— 

bevoegdheden of taken, dan wel aspecten daarvan, dient het ertoe strekkende-
besluit zonder uitstel en duidelijk omschreven aan de raad van toezicht te--------
worden gemeld.------------------------------------------------------------------------------------

3. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vereniging wanneer hij in zijn-----------
verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur handelt.--------------------------

4. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vereniging eveneens in alle gevallen- 
waarin de vereniging naar het oordeel van de algemene ledenvergadering dan-
wel van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft met één of meer-----
leden van het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering één of meer---------
andere personen heeft aangewezen om de vereniging in het desbetreffende-----
geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen (artikel 47 Boek 2------------
Burgerlijk Wetboek).-------------------------------------------------------------------------------

Reglement, ontstentenis en belet----------------------------------------------------------------
Artikel 29--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De regeling van de werkwijze van het bestuur geschiedt bij bestuursreglement,-

dat het bestuur vaststelt dan wel wijzigt na voorafgaande goedkeuring door de— 
raad van toezicht.----------------------------------------------------------------------------------

2. Bij ontstentenis of belet van het bestuur wijst de raad van toezicht onverwijld —
een persoon aan die tijdelijk het bestuur vormt.-------------------------------------------

3. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid
van het bestuur gedurende een periode van meer dan zeven dagen----------------
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onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of indien een bestuurder is------
geschorst.--------------------------------------------------------------------------------------------

Integriteit--------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 30--------------------------------------------------------------------------------------------------
Indien een lid van het bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou —
kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de vereniging kan-------
ontstaan, zal dit lid de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.-
SCHORSING EN ONSLAG---------------------------------------------------------------------------
Artikel 31--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Een lid van het bestuur kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is-------------

benoemd, worden geschorst door de algemene ledenvergadering krachtens-----
een besluit genomen met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte------
stemmen op voorstel van de raad van toezicht dat bij de bijeenroeping van de — 
vergadering wordt meegedeeld.----------------------------------------------------------------

2. Een lid van het bestuur kan eveneens worden geschorst krachtens een besluit-
van de raad van toezicht.------------------------------------------------------------------------

3. Een besluit tot schorsing door de raad van toezicht dan wel door de algemene —
ledenvergadering kan slechts worden genomen met ten minste tweederde van — 
de geldig uitgebrachte stemmen.--------------------------------------------------------------

4. Een schorsing wordt toegepast voor een bepaalde termijn of tot het tijdstip van
ontslag uit het lidmaatschap van het bestuur. Een schorsing voor een bepaalde- 
termijn kan éénmaal worden verlengd, ingaande op de dag dat tot verlenging—
wordt besloten.--------------------------------------------------------------------------------------
Een schorsing die niet binnen de gestelde termijn van schorsing of de-------------
verlenging daarvan wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die-----
termijn.------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Een lid van het bestuur kan worden ontslagen door de algemene--------------------
ledenvergadering krachtens een besluit genomen met ten minste tweederde —
van de geldig uitgebrachte stemmen op bindend voorstel van de raad van--------
toezicht dat bij de bijeenroeping van de vergadering wordt meegedeeld.----------

ALGEMENE LEDENVERGADERING-------------------------------------------------------------
Jaarvergadering----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 32--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.--------
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene

ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.--------------------------------------
3. De algemene ledenvergadering kan deze termijn verlengen. In de------------------

jaarvergadering komen onder meer aan de orde:-----------------------------------------
a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 38

met het verslag;-------------------------------------------------------------------------------
b. het aanwijzen van de in artikel 17 genoemde accountant voor het volgende-

verenigingsjaar;-------------------------------------------------------------------------------
c. voorzien in eventuele vacatures;---------------------------------------------------------
d. eventuele beleidsnotities;------------------------------------------------------------------
e. het jaarplan met bijbehorende begroting en contributievoorstel en-------------
f. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping

voor de vergadering.------------------------------------------------------------------------
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad— 

van toezicht gehoord hebbende het bestuur dit wenselijk oordeelt dan wel het— 
bestuur dit wenselijk oordeelt en van de raad van toezicht zijn instemming heeft- 
gegeven. Onthoudt de raad van toezicht het bestuur zijn instemming dan is het-

510037AK/avh



12

bestuur bevoegd de leden daarover te informeren.---------------------------------------
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal— 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen,—
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een-------
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien— 
dagen na indiening daarvan bij het bureau van de vereniging geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door---------
oproeping overeenkomstig artikel 36 door middel van het opmaken van een-----
oproepingsbrief en agenda voor de te houden algemene ledenvergadering en— 
deze te plaatsen in een landelijk verschijnend nieuwsblad en deze tegelijkertijd- 
te plaatsen op een pagina op het internet dan wel via een elektronisch bericht— 
onder de leden te verspreiden.-----------------------------------------------------------------

TOEGANG EN STEMRECHT------------------------------------------------------------------------
Artikel 33--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.---------------------------
2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.------------
3. Over toelating van een ander dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de-------

algemene ledenvergadering.--------------------------------------------------------------------
4. Een geschorst lid heeft echter wel toegang tot de algemene ledenvergadering—

waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het — 
woord te voeren.-----------------------------------------------------------------------------------

5. leder lid van de vereniging mits niet geschorst, heeft recht op het uitbrengen----
van één stem. De voor de algemene vergadering via een elektronisch-------------
communicatiemiddel uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen- 
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.-------------------------------------

6. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd—
ander stemgerechtigd lid, uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de------
volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Deze — 
schriftelijke volmacht dient voor aanvang der vergadering bij de voorzitter van— 
de algemene ledenvergadering te worden ingeleverd.-----------------------------------

7. Een stemgerechtigd lid kan voor niet meer dan één ander stemgerechtigd lid als
gemachtigde optreden.---------------------------------------------------------------------------

8. De bestuurder kan besluiten dat stemmen voorafgaand aan de algemene--------
ledenvergaderingen via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden — 
uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de volgende te-
houden algemene ledenvergadering. Deze via een elektronisch---------------------
communicatiemiddel uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen- 
die ten tijde van de algemene ledenvergadering worden uitgebracht.---------------

Voorzitterschap en verslagvastleqginq--------------------------------------------------------
Artikel 34--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad

van toezicht of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn----------------
plaatsvervanger, dan treedt een der andere leden van de raad van toezicht,-----
door de raad van toezicht daartoe aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering-----
daarin zelve.-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de---------
eerstvolgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld en door de-------
voorzitter en de notulist ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter^--------
kennis van de leden gebracht.------------------------------------------------------------------

BESLUITVORMING-------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 35--------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat-
door de vergadering een besluit is genomen, 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 het in het eerste lid bedoeld-----
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,^—
wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke-----------
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde----------
aanwezige dit verlangt.---------------------------------------------------------------------------

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de — 
uitgebrachte stemmen.----------------------------------------------------------------------------

4. Over zaken wordt mondeling gestemd; tenzij de voorzitter een schriftelijke-------
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dat voor de stemming-----
verlangt.----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering-
eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.---------------------------------

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.---------------------
7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid-------

heeft gekregen, heeft een in dezelfde vergadering tweede stemming, of ingeval-
van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen voorgedragen-------
kandidaten, plaats.---------------------------------------------------------------------------------
Heeft dan weer 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 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 de------------
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.--------------
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan—
een 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.-------------------------------------------------------------

8. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van---------
personen, dan is het verworpen.---------------------------------------------------------------

9. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.------------------------------------------------------- :-------------------------

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

11. Zolang in een algemene ledenvergadering alle stemgerechtigde 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 vergaderingen of- 
een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.-------------------

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING------------------------------------
ELEKTRONISCHE BESLUITVORMING----------------------------------------------------------
Artikel 36--------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur-----
en/of de raad van toezicht. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen-
van de leden, volgens het ledenregister zoals bedoeld in artikel 6 lid 9. De-------
termijn van oproeping bedraagt ten minste een en twintig dagen, de dag van de-
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.-------------------------------
De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een- 
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan- 
het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt.------

2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen------
vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 38, 39 en 40. Indien het bestuur—
heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch-------
communicatiemiddel, waarmee aan de algemene ledenvergadering kan worden 
deelgenomen, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt.----------------------

3. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon of bij schriftelijk- 
gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de- 
algemene ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het—
stemrecht uit te oefenen.-------------------------------------------------------------------------
Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de- 
stemgerechtigde.-----------------------------------------------------------------------------------

4. Voor de toepassing van lid 3 is vereist dat de stemgerechtigde via het-------------
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan-------
uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het------
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit-----
voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend------
gemaakt.---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds-
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch--------------
communicatiemiddel uit te brengen.----------------------------------------------------------
Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij— 
de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering te vermelden tijdstip als —
stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op-----
deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene-----------------------
ledenvergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende— 
dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de — 
vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en- 
deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene ledenvergadering.- 
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem—
niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene ledenvergadering opnieuw-----
stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde 
van de algemene ledenvergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt — 
zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.-----------------------------------------------------

6. Het bestuur kan besluiten dat de leden, of hun gemachtigden, alvorens tot de — 
algemene ledenvergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen te —
tekenen, onder vermelding van hun naam. Indien het een gevolmachtigde-------
betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde 
optreedt.----------------------------------------------------------------------------------------------

7. Het bestuur is bevoegd een volledig digitale algemene vergadering uit te roepen,—
zonder dat er een fysieke vergadering zal zijn.-----------------------------------------------
Het bestuur kan besluiten dat het voeren van het woord tijdens de algemene---------
vergadering en het uitoefenen van het stemrecht uitsluitend langs elektronische-----
weg kan worden uitgeoefend. Bij de oproeping van de algemene vergadering moet-
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worden vermeld dat uitsluitend langs elektronische weg kan worden deelgenomen — 
en gestemd (en, indien gewenst, dat voorafgaand aan de vergadering kan worden-
gestemd), alsmede dat moet worden volaan aan de vereisten van lid 8.----------------

8. Het elektronisch communicatie middel via welke de algemene vergadering plaats— 
zal vinden dient ten minste hieraan te voldoen------------------------------------------------
a. elk lid dient (rechtstreeks) kennis te kunnen nemen van de verhandelingen in

de vergadering; de leden zijn tot uiterlijk tweeënzeventig (72) uur voorafgaand-
aan de vergadering (of een door het bestuur gestelde kortere termijn) in de-----
gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de----
onderwerpen die op de agenda staan;----------------------------------------------------

b. de vooraf gestelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord
en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via - 
een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden;-----

c. de deelnemers van de vergadering moeten tijdens de vergadering elektronisch, 
bijvoorbeeld via e-mail of een chatfunctie, of anderszins vragen kunnen stellen,
tenzij dit in het licht van de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden-----
gevergd;-----------------------------------------------------------------------------------------

d. elke lid dient te kunnen worden geïdentificeerd, indien elektronisch gestemd—
kan worden-------------------------------------------------------------------------------------

GELDMIDDELEN----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 37--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De inkomsten der vereniging bestaan uit:---------------------------------------------------

a. jaarlijkse bijdragen;--------------------------------------------------------------------------
b. subsidies;---------------------------------------------------------------------------------------
c. schenkingen;----------------------------------------------------------------------------------
d. erfstellingen;-----------------------------------------------------------------------------------
e. legaten;^-----------------------------------------------------------------------------------------
f. inkomsten voortkomend uit door de vereniging opgerichte rechtspersonen;-
g. alle andere wettige middelen.-------------------------------------------------------------

2. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder voorrecht van-----------------
boedelbeschrijving.--------------------------------------------------------------------------------

BESTUURSVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING---------------------------
Artikel 38--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het verenigingsjaar en boekjaar loopt van één januari tot en met een en dertig—

december.--------------------------------------------------------------------------------------------
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 ledenvergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de---------
algemene ledenvergadering zijn bestuursverslag uit en doet, onder overlegging-
van een balans en een staat van baten en lasten, ter goedkeuring aan de--------
algemene ledenvergadering rekening en verantwoording over zijn in het----------
afgelopen jaar gevoerd bestuur.----------------------------------------------------------------

4. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in--------
rechte van het bestuur vorderen.---------------------------------------------------------------

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang
te bewaren.------------------------------------------------------------------------------------------

STATUTENWIJZIGING--------------------------------------------------------------------------------
Artikel 39--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd, op voorstel van de-----
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raad van toezicht dan wel op voorstel van het bestuur na verkregen instemming-
van de raad van toezicht dan wel op voorstel van veertig leden van de-------------
vereniging, door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de------
oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt----------------
voorgesteld, terwijl gemelde oproeping ten minste een en twintig dagen voor de 
vergadering dient te geschieden.--------------------------------------------------------------

2. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen,-----
moet ten minste vijf dagen voor de vergadering tot na afloop van de----------------
vergaderingdag op een daartoe geschikte plaats in printversie dan wel in---------
digitale versie voor de leden ter inzage zijn.------------------------------------------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste---------
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene------------------
ledenvergadering.----------------------------------------------------------------------------------

4. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariële akte is-
opgemaakt; iedere bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte — 
bevoegd.---------------------------------------------------------------------------------------------

ONTBINDING---------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 40--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kan worden ontbonden op voorstel van de raad van toezicht dan

wel op voorstel van het bestuur na verkregen instemming van de raad van-------
toezicht dan wel op voorstel van veertig leden van de vereniging, door een-------
besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot de------------
vergadering is vermeld, dat ontbinding wordt voorgesteld, terwijl gemelde--------
oproeping ten minste een en twintig dagen voor de vergadering dient te-----------
geschieden.------------------------------------------------------------------------------------------

2. Een besluit tot ontbinding behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde- 
van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin
ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of-----------------------
vertegenwoordigd is. Is niet het vereiste aantal leden aanwezig of------------------
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te--------
houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal-------------
aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit overeenkomstig het in de — 
eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen.----------

3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door-
de raad van toezicht, tenzij bij het besluit tot ontbinding het bestuur of een of— 
meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.-------------------------------------------

4. Bij het besluit tot ontbinding van de vereniging beslist de algemene-----------------
ledenvergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de — 
vereffening.------------------------------------------------------------------------------------------
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