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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
NVO, NEDERLANDSE VERENIGING VAN PEDAGOGEN EN
ONDERWIJSKUNDIGEN

Op elf januari tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Robertus Hendrikus Martinus
notaris te
van Zijl, kandidaat-notaris ("notaris"), waarnemer van mr. Erik Godefridus Vorst,
Amsterdam:

mr. Kirsten Brigitta van

Vliet, kandidaat-notaris, geboren te Dronten op twaalf februari

negentienhonderdtweeëntachtig, met kantooradres: Parnassusweg 737, 1077 DG
Amsterdam
De verschijnende persoon verklaart
(A) De algemene ledenvergadering van NVO, Nederlandse Vereniging van Pedagogen
en Onderwijskundigen, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met zetel
te Utrecht en met adres: Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40477064 (de "Vereniging"), heeft op veertien
december tweeduizend zeventien besloten tot wijziging van de statuten van de
Vereniging en tot machtiging van de verschijnende persoon om de akte van
statutenwijziging te doen verlijden. Van de besluiten tot statutenwijziging en
machtiging van de verschijnende persoon blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt
gehecht (bijlage).
(B) De statuten van de Vereniging zijn laats1 gewijzigd bij akte, op drie november
tweeduizend vijftien verleden voor mr. E.G, Vorst, notaris te Amsterdam
Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de
verschijnende persoon de statuten van de Vereniging hierbij zodanig te wijzigen dat zij in
hun geheel komen te luiden als volgt

Naam en zetel

__--

Artikel

1.

L

De vereniging is

genaamd:

NVO, Nederlandse vereniging van pedagogen

en

onderwijskundigen'

2.
3,
4.

De verkorte naam van de vereniging luidt: NVO
De vereniging heeft haar zetelte Utrecht'De vereniging is opgericht op vierentwinti g maart negentienhonderd tweeënzestig

(24-3-|e62)
Doel

Artikel2.

1.

De vereniging stelt zich ten doel:

het dienen van de beroepsbelangen van haar leden waar dat nodig

-

wenselijk is;
het beharligen van de economische en maatschappelijke belangen van de
leden
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het tot stand brengen en verstevigen van het onderling contact tussen de

-

leden;

-

het bevorderen van voldoende en kwalitatief goede opleidingsmogelijkheden
op (post)academisch niveau met een daarop aansluitend stelsel van

kwaliteitsregisters;

2.

Zij

het bevorderen van de beoefening van wetenschappelijk onderzoek op het
terrein van de beroepsuitoefening;het aangaanvan samenwerkingsrelaties met derden waar dat in het belang is
van de veleniging en/ofhaar leden.
tracht haar doel te bereiken met inzet van alle wettige middelen, welke aan het

doelvandeverenigingbevorderlijkkunnenzijn,
Lidmaatschap
Artikel 3. Soorten leden _1. De vereniging kent gewone leden, aspirant leden, belangstellende leden, leden van
verdienste en ereleden.
2

Gewone leden, aspirant leden en belangstellende leden worden toegelaten door het
bestuur

3.

4.

Ereleden en leden van verdienste worden toegelaten door de ledenraad, op
voordracht van het bestuur, al dan niet na een schriftelijk voorstel van ten minste
twintig leden aan het bestuur, Onder schriftelijk wordt hier en elders in deze statuten
verstaan: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax of e-mail of enig ander
elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. Slechts gewone leden, waaronder begrepen de personen die naast gewoon lid ook
erelid of lid van verdienste zijn,zijn leden in dezin van titel 2 van Boek 2vanhet
Burgerlijk Wetboek. Aspirant leden, belangstellende leden en leden van verdienste
zijn geen leden in de zin van titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; zij
hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens
deze statuten zijn toegekend dan wel opgelegd'

Artikel 4. Gewone leden'-----_-_-.-__=Het gewone lidmaatschap staat open voor hen die met goed gevolg een van de
L
volgende examens hebben afgelegd:
aan een Nederlandse universiteit het doctoraal examen of universitaire
a.
masterexamen pedagogische wetenschappen of onderwijskunde; en/of
aan een Nederlandse universiteit het doctoraal examen of het universitaire
b.
masterexamen PsYchologie; en/of

c.
2.

aan een Nederlandstalige Belgische universiteit het

-

universitaire

masterexamen pedagogische wetenschappen of psychologie'
Voorts kunnen tot het gewone lidmaatschap worden toegelaten, zii die
met goed gevolg een doctoraal examen of universitair masterexamen hebben
a.
afgelegd in een met de pedagogische of onderwijskundige disciplines

verwante wetenschap aan een Nederlandse universiteit én werkzaam zijn op
het terrein van deze disciPlines;-
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b.

c.

met goed gevolg een met het Nederlands doctoraal examen of universitair
masterexamen in de pedagogische wetenschappen of onderwijskunde
overeenkomend examen aan een buitenlandse universiteit hebben afgelegd; op verzoek van het bestuur worden uitgenodigd om lid te worden onder

nader door het bestuur

in het huishoudelijk reglement vast te

stellen

voorwaarde

Op voordracht van ten minste twee gewone leden kan het bestuur het gewone
2 van
lidmaatschap toekennen aan personen, die niet voldoen aan de in lid 1 en lid

J

dit artikel geformuleerde vereisten, maar vanwege hun bijzondere verdiensten op
pedagogisch en/of onderwijskundig teffein voor het gewone lidmaatschap in
aanmerking komen.

Artikel5. Aspirant led

1.

Het aspirant lidmaatschap staat open voor:
hen die aan een Nederlandse universiteit staan ingeschreven als student in de
a.
pedagogische wetenschappen, psychologie en/of onderwijskunde;
buitenlandse afgestudeerden met een vergelijkbaar buitenlands diploma dat
b.
nog niet formeel als gelijkwaardig is erkend, met een maximum periode voor

Z.

het aspirant lidmaatschap van twee j ãà1'
Aspirant leden hebben beperkte lidmaatschapsrechten.
kunnen niet in de ledenraad worden

Artiket

l.

6. Belangstellende

Zij hebben geen stemrecht

en

verkozen'-

leden-

Op voordracht van twee gewone leden dan wel op eigen verzoek kan door het
niet
bestuur het belangstellend lidrnaatschap worden toegekend aan personen die
voldoet aan de vereisten voor gewoon of aspirant lidmaatschap (artikel 4
respectievelijk 5), maaÍ vanuit belangstelling en/of werkervaring aaî de
doelstellingen van de vereniging een bijdrage kunnen leveren
Degenen die voldoen aan de vereisten van artikel 4 of 5 kunnen geen belangstellend
lidmaatschap verkrij gen

Z.

geen
Belangstellende leden hebben beperkte lidmaatschapsrechten. Zij hebben
nief'
stemrecht en kunnen niet in de ledenraad worden verkozen. Ook kunnen zii
worden opgenornen in de in artikel 13 bedoelde kwaliteitsregisters van de

vereniging.

Artikel

7. Ereleden en leden van verdienste

1.

Tot erelid kunnen worden toegelaten gewone leden, die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de pedagogische, onderwijskundige en/of andragogische
of
wetenschappen, of het pedagogisch, onderwijskundig en/of andragogisch terrein,
voor het werk van de vereniging.
Tot lid van verdienste kunnen worden toegelaten personen, die al dan niet gewoon
lid zijn, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de pedagogische edof

2.

3.

onderwij skundige wetenschappen, of het pedagogisch en/of onderwij skundig terrein,
of voor het werk van de vereniging
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie
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Verkrij ging van lidmaatschaP
Artikel S. Aanvraag en afhandeli
1, Wie als gewoon, aspirant of belangstellend lid wenst toe te treden, dient

een

schriftelijk verzoek hiertoe aan het secretariaat van de vereniging te richten.
Z. Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen betreffende de aanvraag en
afhandeling van het
Beëindiging van lidmaatschaP

Artikel9.
Het lidrnaatschap eindigt
1. door overlijden;

Z.
3.

door opzegging door het lid bij het secretariaat van de vereniging. De opzegging
dient schriftelijk te geschieden voor één november van het betreffende boekjaar van
de vereniging;
een opzegging die niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld onder 2. van dit
artikel, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op
de datum waartegen was oPgezegd;

4.

_=-

door opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap

5.
6.

te laten voortduren;
door ontzetting (royement) door het bestuur wanneer een lid handelt in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging of de vereniging op onredelijke

wijze benadeelti =_-__=door ontzetting door het College van Toezicht of het College van Beroep in verband
met het niet naleven van de beroepscode van de vereniging, of in verband met het
handelen in strijd met reglementen waarover het College van Toezicht of het College
van Beroep uitspraken doen, waarna het bestuur zorgdraagf voor de melding aan het
lid, het openbaar maken van de ontzetting en het verder effectueren daarvan'

Artikel

l0.-

1.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt door het

2.

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

Beroepscod

Artikel

lid

gedaan, waarbij de
overwegingen die tot de opzegging of ontzetting hebben geleid, worden vermeld.
Tegen een besluit tot ontzetting als bedoeld in het eerste lid kan betrokkene binnen
een maand na ontvangst van de in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling in
beroep gaan bij de ledenraad, waarin onder opgave van reden wordt besloten met een

bestuur schriftelijk mededeling aan het betrokken

11.-
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1.

De beroepscode wordt vastgesteld door de ledenraad op voorstel van het bestuur.
Voor de toepassing van deze statuten wordt de beroepscode beschouwd als

reglement._*2.

Alle leden van de vereniging zijn gebonden aan de regels zoals vastgelegd in

de

beroepscode van de vereniging en eventuele andere besluiten betreffende toepassing
van de beroepscode

Artikel 12.

l.

Z.

Het bestuur benoemt een College van Toezicht, dat belast is met de behandeling van
klachten inzake de naleving van de beroepscode van de vereniging, en een College
van Beroep, dat belast is met cie behandeling van beroepsschriften inzake uitspraken
van het College van Toezicht'
De samenstelling van het College van Toezicht en het College van Beroep, de wijze

van benoeming van de leden, taken en bevoegdheden van de Colleges en

de

bestuur vastgesteld en door de
ledenraad goedgekeurcl 'Reglement voor het College van Toezicht en het College van

klachtprocedure worden geregeld

in een door het

BeroeP''-=-_'-3.

Het College van Toezicht en het College van Beroep zijn onaftrankelijk in

4.

beoordelingvandeaanhenvoorgelegdeklachten'
Het College van Beroep kan in voorkomende gevallen als beroepsinstantie dienen'-

hun

Kwaliteitsregisters

Artikel

13.

l.

I{et bestuur houdt registers voor de vakbekwaamheidsregistraties of bestanden van
de leden, rvaarin de namen en benodigde achtergrondstukken van alle geregistreerde

Z.

leden zijn opgenomen
Geg,one leden die ingeschreven zijn in een of meer van deze kwaliteitsregisters van
rle vereniging, worden "geregistreerde leden"

3.
4

genoemd'_-=-

Inschrijving in de registers en/of bestanden vindt plaats op de wijze en volgens de
criteria als voorzien in de door het bestuur vastgestelde registratiereglementen,
alsmede in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De registratiereglementen leggen tevens vast op welke wijze geregistreerde leden
hun registratie kunnen vermelden in het kader van de beroepsuitoefening'

Artiket14.Samenstelling,functiesenbenoeming

l.

2.

bestuur bestaat uit zeven leden, waaronder een student-lid. Het student-lid is
geen lid in de zin van titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Indien het
aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
Bestuursleden zijn gewone leden, met uitzondering van het student-lid, dat aspirant

llet

lid
a

is.

bestuursleden'--

J

De ledenraad benoemt de

4

Bestuursleden worden voor een termijn van vier jaar benoemd en
herbenoembããf
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5.

De voorzitter wordt in functie benoemd; het bestuur wijst uit zijn midden

6.

vicevoorzitter en penningmeester aan
De benoemings- en herbenoemingsprocedures

een

zijn geregeld in het huishoudelijk

reglement.

7.

Het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap van de ledenraad of
van enig orgaan van de vereniging dat zich met tuchtrecht, registratie of accreditatie
bezig houdt

bestuurslidmaatschap.=-=-

ArtÍkel

15. Beëindiging

1.

2.

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst.
Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen bij meerderheid van ten minste
twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die
term¡n
Elk bestuurslirJ treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het

3.

bestuur op te maken rooster van aftreden
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.
b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
door bedanken.

Antikel16.Bestuurstaakenvertegenwoordiging

1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is verantwoordelijk voor
de algemene beleidsvoering, op basis van het door het bestuur vastgestelde en door
de ledenraad goedgekeurde strategisch meerjarenplan, jaarplan en de daarmee
samenhangende begrotin g.

2.

Het bestunr is bevoegd tot het

aangaan

van leningen alsmede tot het kopen,

vervreemden, bezwaren, huren ofverhuren van onroerende zaken, tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de verenigin g zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een derde verbindt, zonder dat zulks de goedkeuring van de ledenraad

behoeft,-3.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

a.
b.

twee gezamenlijk handelende leden van het

c.

de directeur, binnen de grenzen van het directiereglement.

het bestuur;

bestuur;-

Het bestuur kan een bestuurslid ofeen derde de bevoegdheid verlenen de vereniging
te vertegenwoordigen, mits bü schriftelijke volmacht en binnen de grenzen in de
volmacht omschreven.

Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, reglementen en
besluiten.

genomen

In gevallen waarin de statuten, reglementen en genomen besluiten

niet

voorzien, beslist het bestuur, welk besluit van kracht blijft totdat de ledenraad anders
beslist.

Artikel

17. Besluitvorming
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L
2.

J

Alleen de bestuursleden die gewoon lid zijn, hebben stemrecht in het bestuur. Het
student-lid heeft derhalve geen stemrecht in het bestuur
Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter
of twee bestuursleden dit nodig achten. Aan de bestuursleden wordt tijdig
mededeling gedaan van datum en plaats van een dergelijke vergadering onder
overlegging van de agenda.
Besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staken van de stemmen beslist de voorzitter, bij diens afwezigheid de vicevoorzitter'

Over zaken kan mondeling gestemd worden, over personen moet schriftelijk
gestemd worden.
4

Om geldige besluiten te nemen, dient meer dan de helft van de stemgerechtigde
bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te ziin'
Mocht om die reden in een vergadering een besluit niet genomen kunnen worden,
dan wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin over de
betreffende aangelegenheid, mits op voldoende duidelijke wijze geagendeerd, kan
worden besloten met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen,
aantal aanw eztge o f verte genwoordi gde bestuurs leden.
Het bestuur kan buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits schriftelijk
en met eenparigheid van stemmen van alle stemgerechtigde bestuursledefl.-.-

on geacht het

5.

Ledenraad

Artikel

l.
Z.

18. Taken en

bevoegdheden--

De ledenraad fungeert als algemene vergadering, als bedoeld in artikel 2:39 lid I
Burgerlijk Wetboek.
Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet
of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen. De ledenraad is in het bijzonder
belast met:
a.

het goedkeuren van hetjaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan en
het daarvan afgeleide jaarplan;

b.
c.

het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting;
het goedkeuren van de hoogte van de contributies;

d.

het goedkeuren van het jaarverslag en het bijbehorende financieel
jaarverslag;

e.

het goedkeuren van het huishoudelijk reglement en wijzigingen

f.
¿)'

û

het vaststellen van de beroepscode;
het vaststellen van reglementen van colleges en commissies;

h.

het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.

daarin;-

-

J

De ledenraad komt ten minste drie maal per jaar bijeen in vergadering, waarin de in

4

komen.-Uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt
lid 2 genoemde taken gestructureerd aan de orde

de

ledenraadsvergadering gehouden waarin het bestuur het jaarverslag (als bedoeld in
lid 2, sub d) en het financieel verslag (als bedoeld in lid 2, sub e) ter goedkeuring

6170llsI/KVV
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voorlegt en waarin wordt beslist over de dechargering van het bestuur voor het in het
afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

Andere ledenraadvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt of op schriftelijk verzoek aan het bestuur van een tiende deel van
de ledenraadsleden. Indien aan het verzoek binnen veeftien dagen geen gevolg wordt

5

Artiket

l.
Z.

gegeven, kunnen de verzoekers zelftot bijeenroeping overgaan'
19. Samenstelling en verkiezing van de leden

De ledenraad bestaat uit vijfentwintig (25) leden
De ledenraad wordt in zijn geheel voor vier (4) jaar gekozen, door en uit de leden
door middel van verkiezingen. Het huishoudelijk reglement bevat nadere regels voor

de verkiezingen van de leden van de ledenraad alsmede voor de vervulling van
tussentij dse vacatures.
J

Het ledenraadslidmaatschap eindigt
bij installatie van de nieuwe ledenraad;
a.

-

b.

door tussentijds aftreden oP eigen

c.

door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke

d,

stoornis van het lid

eenmaal herkiesbaar. Indien zij in hun eerste termijn een
tussentijdse vacature hebben vervuld voor de duur van een jaar of minder, kunnen zij

zijn

4.

Ledenraadsleden

5.

zich tweemaal verkiesbaar stellen
De voorzitter van het bestuur zit de vergaderingen van de ledenraad voor en wordt
door de ledenraad in deze dubbelfunctie benoemd. Hij is echter geen lid van de
ledenraad.

6.
7.

l)e voorzitter van de

ledenraad draagt zorg

voor een goede afstemming

van

werkzaamhedentussenhetbestuurendeledenraad.
De voorzitter kan zich voor het voorzitten van de vergaderingen van de ledenraad
laten vervangen door de vicevoorzitter of een ander bestuurslid. Als geen enkel
bestuurslid beschikbaar is, dan kiest de ledenraad uit zijn rnidden een lid dat de
betreffende vergadering leidt.

8.
g.
10.

Het ledenraadslidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur
of van enig orgaan dat zich met tuchtrecht, registratie of accreditatie bezig houdt.
Het huishoudelijk reglement regelt een eventuele segmentering van de ledenraad en
per segment de te onderscheiden kieskringen.
Het bestuur bepaalt voorafgaand aan de verkiezing hoeveel ledenraadsleden vanuit
elke kieskring worden afgevaardigd. Daarbij gelden twee regels
uit elke kieskring komt ten minste één ledenraadslid voott;a.
de verdeling van de ledenraadsleden van een segment over de tot dat
b.
segment behorende kieskringen dient een zo nauwkeurig mogelijke
afspiegeling te vormen van de verhouding tussen het aantal stemgerechtigde
leden per
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12.

13.

Gewone leden die niet zijn geschorst zijn stemgerechtigd. Elk stemgerechtigd lid
wordt per segment ingedeeld bij een kieskring. Het huishoudelijk reglement regelt de

wijze waarop deze indeling van het lid tot stand komt.Elk stemgerechtigd lid mag zich kandidaat stellen in één van de kieskringen waartoe
hij behoort
Elk stemgerechtigd lid mag een stem uitbrengen in alle kieskringen waartoe hij
behoort.

14.

Ledenraadsleden functioneren zonder last en ruggespraak

Artikel20. Toegang en stemrecht

1.

Toegang tot de vergadering van cle ledenraad hebben

L

de

2.
3.

2.

alle leclen, inclusief aspirant leden, belangstellende leden, ereleden en leden
van verdienste, met uitzonclering van (onderdelen van) vergaderingen die de
ledenraad besloten verklaaft,
4. de directeur
Geschorste ledenraadsleden -en geschorste bestuursleden hebben geen toegang,tenzlj

zij

3.
4.

ledenraadsleden;-_.-

de bestuursleden;

naar het oordeel van de ledenraad gehoord moeten worden.

Ieder niet geschorst ledenraadslid heeft één stem

Een ledenraadslid kan een ander ledenraadslid schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem

Artikel 21. Bijeenroepen van de ledenraad

L
Z.

3.
4.

De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur, of door een tiende deel van de
ledenraadsleden, conform artikel 18 lid 5
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de ledenraadsleden. Indien
de desbetreffende persoon hieimee instemt, kan de bijeenroeping geschieden door
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt'
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste twee weken'

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
Artikel22. Besluitvorming in de ledenraad
1. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, kunnen besluiten van de ledenraad
slechts worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kunnen geen beslissingen
2.

-

genomen worden.

3.
4.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd
Staken de stemmen over zaken, dan wordt het betrokken voorstel geacht te zijn
verworpen. Indien bij stemmen over personen geen der kandidaten een volstrekte

meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee
kanclidaten, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij herstemming de
stemmen staken, beslist het lot

Artikel 23. Ledenbij eenkomst
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Ten minste eenmaal per jaar vindt een informatieve bijeenkomst plaats waarin de leden van
de vereniging in staat worden gesteld van gedachten te wisselen met het bestuur en de
ledenraad over kwesties die van strategisch belang zijn voor de vereniging

Overige geledingen
Artikel24. Adviesraad
1. Het bestuur kan een Adviesraad instellen die adviseert over aangelegenheden met
betrekking tot het werkterein van de vereniging.
De door het bestuur te benoemen leden van de Adviesraad kunnen afkomstig zijn uit
2.
d

iverse maatschappel

ij

Artikel 25, Commissies,

ke sector

werkgroepen

en

klankbordgroepen

die het

bestuur

ondersteunen

IIet bestuur is bevoegd ondersteunende commissies, werkgroepen en klankbordgroepen in te
stellen, van een taak of opdracht te voorzien, te bemensen en te mandateren, zonder
tussenkomst van andere organen. Het bestuur kan nadere regels stellen in een reglement.

commissies-

-

Artikel

26. ZelÍstandige colleges en zelfstandige

l.

Het bestuur legt (wijzigingen in) reglementen van zelfstandige colleges en
zelfstandige commissies, zijnde colleges en commissies die zich met tuchtrecht,

registratieofaccreditatiebezighoude@raandeledenraad.2.

Het bestuur faciliteert en houdt toezicht op deze colleges en commissies en legl daar
jaarlijks verantwoording over af aan de ledenraad

Artikel2T. Netwerken
Het bestuur kan voor specifieke ledengroepen netwerken erkennen en faciliteren. Het
huishoudelijk reglement regelt hun oprichting en functioneren

Bureau en directeu

Artikel2S.

l.

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kent de vereniging een bureau. Aan het
hoofd van het bureau staat een directeur. De directeur is belast met de leiding over
en de verantwoordelijkheid van het bureau, de dagelijkse gang van zaken, het
voorbereiden en uitvoeren van besluiterr van het bestuur, het ondersteunen van de
diverse verenigingsorganen en het coördineren van hun werkzaamheden, het
aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers en het vaststellen van hun
rechtspositie alsmede het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter
realisering van de doelstellingen van de vereniging, en dit alles binnen de gestelde
beleidskaders, een en ander onder verantwoordelijkheid van het bestuur

2.

De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders en binnen
de grenzen van de begroting of het toegekende budget. De directeur is daarvoor
verantwoording verschuldigd aan het bestuur

3.

De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat tevens zijn
arbeidsvoorwaarden vaststelt

4.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden
vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen directiereglement.
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5.

De directeur heeft het recht de vergaderingen van het bestuur en de ledenraad bij te
wonen, met uitzondering van bestuurlijk overleg dat het functioneren van de
directeur zelf betreft. De directeur of een door hem aangewezen medewerker heeft
het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen van alle geledingen van
uw

Y

wr

w¡¡¡ór r ló.

geen deel uit van het bestuur. De directeur heeft in het bestuur
6. De directeur maakt
wel een adviserende stem
Geldmiddelen

Artikel29.ln
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit

l.
2.
3.

de contributie van de leden;

projectgeldenioverige inkomsten.

Artikel 30. Contributie -De leden van de vereniging betalen- jaarlijks een contributie, waarvan de hoogte door
bestuur wordt vastgesteld en door de ledenraad

Artikel3l.

het

goedgekeurd.--

Be

L

De verantwoordelijkheid voor de gelden van de vereniging berust bij het bestuur.
Het feitelijke beheer wordt gevoerd door de directeur
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.
ArtÍkel 32. Verenigin gsjaar
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Artikel 33. Huishoudelij k regleme

L

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere regeling van hetgeen in

deze statuten

is

bepaald

of ter regeling van niet in

deze statuten geregelde

onderwerpell.2.

Het huishoudelijk reglement behoeft goedkeuring van de ledenraad. Een besluit tot
goedkeuring van vaststelling, herziening of aanvulling van dit reglement behoeft een
gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Een volledig uitgewerkt
voorstel ten aanzien van de gewenste vaststelling, herziening of aanvulling van het
huishoudelijk reglement dient ten minste vijf dagen voor de vergadering aan de
ledenraadsleden te worden toegezonden

Artikel 34. DirectiereglementHet bestuur stelt een directiereglement vast. Dit reglement behoeft geen goedkeuring van de
ledenraad

Artikel35.L

61701

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de ledenraad, waaúoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
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wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen'

Zij die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot

2

statutenwijziging hebben gedaan, moeten het voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, ten minste veertien dagen vóór de vergadering
aan alle ledenraadsleden ter kennis hebben gebracht'Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering van de ledenraad waarin ten minste twee derden van de
stemgerechtig,Ce ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigcl is. Is niet twee

J

derden van deze leden aanwezig of veftegenwoordigd dan wordt binnen zes weken
daarna een tweede vergadering gehouden. In deze vergadering wordt over het
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest besloten, ongeacht

vertegenwoordigde ledenraadsleden, mits met een
meorderheid van ten minste twee derden van de tritgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging freedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is

het aantal aanwezige en

4.

opgemaakt.

Ont

Artikel
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het

l.

bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing'In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur der vereniging en

Z.

wordt het na die vereffening eventueel resterende vermogen, op voorstel van het
bestuur, aangewend tot het door de algemene ledenraad aan te geven doel, dat zoveel
mogelijk overeenkomt met het doel van de verenigin
Overgangsbepaling in verband met de statutenwijziging Yan acht december
negentienhonderdvierennegentig.
Artikel ST-personen die lid zijn geworden vóór acht december negentienhonderdvierennegentig, maar
ten gevolge van de statutenwijziging die plaatsvond op die datum niet meer voldoen aan de
lidmaatschapsvereisten zoals genoemd in artikel 4, blijven onverminderd lid van deze
vereniging.

Deverschijnendepersoonismij,notaris,bekend'Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk
na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend
(Volgt ondertekening)
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