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Ref: MKL/JPE (9 mei 2016.3)
Dos: 2016.0854.01
STATUTENWIJZIGING VERENIGING

./.

________________________________________
Heden, twintig juni tweeduizend zestien,
____________________
verschijnt voor mij, mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht:
__
mevrouw mr.drs. Marthina Leonore Josina van Klink, geboren te Amsterdam op twintig
__
oktober negentienhonderdtweeëntachtig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581
___________________
CG Utrecht, Maliebaan 81, te dezen handelend als hierna gemeld.
________________________________
De comparante, handelend als gemeld, verklaart:
__
dat de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
___
Optometristen Vereniging Nederland (OVN), statutair gevestigd te Duiven, met
____
adres 3992 DC Houten, Voorveste 2, ingeschreven in het handelsregister onder
__________
nummer 34133233, heeft besloten tot de onderhavige statutenwijziging;
dat de algemene vergadering voorts heeft besloten de comparante aan te wijzen om
__________________________________________________
deze akte te verlijden;
__
dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit een aan deze
__________________________________________________
akte gehecht geschrift.
__
De comparante verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de
____________
vereniging in hun geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:
______________________________________________________________
STATUTEN
____________________________________________________________
NAAM. ZETEL
________________________________________________________________
Artikel 1.
_____
1. De vereniging draagt de naam: Optometristen Vereniging Nederland (OVN).
______________________________________
2. De vereniging is gevestigd te Houten.
___________________________________________________________________
DOEL
________________________________________________________________
Artikel 2.
_____________________________________________
1. De vereniging heeft ten doel:
___
het bevorderen van de uitoefening van de Optometrie door daartoe vakbekwame
___
optometristen, alsmede het in vorenbedoeld kader behartigen van individuele en
_______
collectieve belangen van haar leden, en voorts al hetgeen met één of ander
__
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
_________________________________________________
ruimste zin des woords.
_____________________________
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
___
a. het doen uitgeven of mede-uitgeven van één of meer bladen, geschriften en
__________________________
werken, die van nut kunnen zijn voor de leden;
___
b. het begeleiden en voeren van rechtsgedingen ten behoeve van haar leden,
_______________________
voor zover deze hun beroepsuitoefening betreffen;
_
c. het samenwerken met andere soortgelijke verenigingen in Nederland en in het
_______________________________________________________
buitenland;
____________
d. het medewerken aan casu quo het organiseren van congressen,
____________________________________
vaktentoonstellingen en dergelijke;
______
e. het behartigen van de belangen van haar leden bij de centrale overheid,
_________
plaatselijke autoriteiten of andere gezagdragers, alsmede bij andere
___________________________
verenigingen, instellingen en maatschappijen;
___
f.
zitting te nemen in vakgerichte corporaties, commissies of andere lichamen,
________________________________
door overheid of bedrijfsleven ingesteld;
______________________
g. het bevorderen van de vakkennis van optometristen;
________
h. het houden van bijeenkomsten, studiedagen, excursies en dergelijke;
__
i.
het bevorderen van een goede wettelijke regeling van de bevoegdheden van
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__________________________________________________
de optometristen;
________
j.
het onderhouden van contact met aanverwante beroepsorganisaties;
_____________________
k. het instellen en onderhouden van een beroepsethiek;
_________________
l.
het bevorderen van contact en samenwerking met medici;
_______
m. het stellen van voorwaarden voor de toelating tot het lidmaatschap der
_______________________________________________________
vereniging;
____
n. het stellen van regelen voor de uitoefening van het beroep van optometrist
___________
door haar leden, welke regelen zijn opgenomen in een Reglement
___________________________________________________
Gedragsregels;
______
o. het geven van voorlichting aan haar leden en derden over vraagstukken
______________________
betrekking hebbende op het beroep van optometrist;
_____
p. het bevorderen en medewerken aan de wetenschappelijke en praktische
_________________________________________
ontwikkeling van optometrie;
_______
q. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het
_______________________________________
vakgebied van de optometrist;
______
r.
het stellen van eisen waaraan de inrichting van de praktijkruimte van de
________________________________
beroepsbeoefenaar behoort te voldoen;
_________________
s. het afsluiten van collectieve en individuele verzekeringen;
_________
t.
het bevorderen en onderhouden van permanente communicatie met
______________________________________________
onderwijsinstellingen;
__________________________________
u. het visiteren van opleidingsinstituten;
v.
en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het
______________
bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.
3. De vereniging beoogt niet het uitoefenen van een bedrijf en het daarvoor sluiten van
_________________________________________
overeenkomsten met haar leden.
______________________________________________________
VERENIGINGSJAAR
________________________________________________________________
Artikel 3.
_____________________________
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
_________________________________________________________
GELDMIDDELEN
________________________________________________________________
Artikel 4.
________________________
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:
_________
a. de jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de ledenraad vast te stellen
__________________________________________________________
contributies;
_____________________________________
b. vergoedingen voor bewezen diensten;
_______________________________________
c. schenkingen, legaten, erfstellingen;
________________________________________________________
d. overige baten.
__________________________________________________________________
LEDEN
________________________________________________________________
Artikel 5.
____________________________________________________
1. De vereniging kent:
____________________________________________________
a. gewone leden;
________________________________________________________
b. ereleden;
____________________________________________________
c. aspirant-leden.
_
Waar in deze statuten wordt gesproken van "leden" worden daaronder verstaan alle
________________________________
ledencategorieën, tenzij het tegendeel blijkt.
_
2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die voldoen aan de in lid
_____________________________________
3 van dit artikel gestelde voorwaarden.
_______
3. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen, indien aan alle navolgende
________
vereisten zijn voldaan, slechts worden toegelaten natuurlijke personen, die:
__
a. in het bezit zijn van een getuigschrift, genoemd in het Besluit opleidingseisen
_
en deskundigheidsgebied optometrist op grond van de Wet op de beroepen in
_____
de individuele gezondheidszorg, dat recht geeft op het voeren van de titel
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______________________________________________________
optometrist;
__
b. niet in staat van faillissement verkeren, geen surséance van betaling hebben
______________________
aangevraagd en niet onder curatele zijn gesteld; en
_
c. zich naar het oordeel van het bestuur niet strijdig gedragen met het algemeen
_______
optometristenbelang en door de vereniging ingestelde reglementen; en
____
d. naar het oordeel van het bestuur verantwoording dragen voor de door hen
______________________________
uitgevoerde optometristische handelingen.
_
4. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle gewone
__
leden zijn opgenomen. Voorts houdt het bestuur een lijst aan, waarin de namen en
_____________________
adressen van ereleden en aspirant-leden zijn opgenomen.
________________________
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
_______
6. a. Het bestuur kan aan natuurlijke personen op grond van hun bijzondere
_____________________
verdienste voor de vereniging de titel erelid verlenen.
__
b. Ereleden zijn vrij van betaling van contributie, doch hebben, behoudens waar
_______________
zulks anders is bepaald, dezelfde rechten als gewone leden.
__
c. Aspirant-leden van de vereniging kunnen zijn de in lid 2 genoemde personen,
___
die nog niet voldoen aan alle in lid 3 genoemde criteria. Een aspirant-lid, dat
______
niet binnen een in het huishoudelijk reglement genoemde termijn na zijn
__
toelating als zodanig aan alle vereisten van het lidmaatschap voldoet, verliest
______________
zijn aspirant-lidmaatschap door het verstrijken van die termijn.
_
d. Aspirant-leden zijn contributieplichtig en hebben behoudens waar zulks anders
__
blijkt, dezelfde rechten en plichten als gewone leden. Aspirant-leden hebben
________________________________
geen stemrecht in de ledenbijeenkomst.
___
e. De leden zijn verplicht tot nakoming van alle besluiten, door de ledenraad of
door het bestuur genomen, mits deze gegrond zijn op uit de wet, statuten en/of
____________________________
reglementen voortvloeiende bevoegdheden.
_____
f.
De leden zullen naar eer en geweten uitvoering geven aan de onderlinge
__
regels die dienen te worden betracht in het zakelijk beroepsverkeer, zoals die
____
zijn verwoord in de Gedragsregels, welke zijn vastgesteld bij besluit van de
__
ledenraad dan wel zoals die Gedragsregels later mochten luiden na wijziging
________________________________________________
door de ledenraad.
___
7. De gewone leden mogen de wettig gedeponeerde titel "OVN optometrist" voeren.
______
8. Ereleden en aspirant-leden kunnen niet tot lid of plaatsvervangend lid van de
_____
Commissie van Beroep vastgesteld bij het Reglement Tuchtrechtspraak en de
________
Commissie van Beroep vastgesteld bij het Reglement van Beroep, noch tot
____________________________________________
bestuurslid worden benoemd.
_____________________________________________________________
TOELATING
________________________________________________________________
Artikel 6.
__
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van een lid op basis van deze statuten en
______________________________
eventuele nadere instructies van de ledenraad.
___
2. Degene, die tot het lidmaatschap van de vereniging wenst te worden toegelaten,
____
dient een daartoe strekkend verzoek schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Het
_______
bestuur beslist over een verzoek tot het (aspirant-)lidmaatschap binnen drie
____________________________________
maanden na ontvangst van het verzoek.
_______
3. Indien het bestuur besluit een verzoek om toelating af te wijzen, wordt dit bij
________
aangetekende brief aan de verzoeker medegedeeld met redenen omkleed.
_
4. Van een besluit tot afwijzing van een verzoek om toelating kan de verzoeker binnen
_
één maand na ontvangst van de in lid 3 bedoelde aangetekende brief beroep doen
_
op de Commissie van Beroep. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het
__
bestuur. De samenstellings- en beroepsprocedure is vastgelegd in het Reglement
__________________________________________________________
van Beroep.
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__
Het gewone lidmaatschap neemt een aanvang met de inschrijving door of namens
_______________________
het bestuur in het ledenregister bedoeld in artikel 5 lid 4.
_
6. Het aspirant-lidmaatschap neemt een aanvang met aantekening op de lijst bedoeld
_______________________________________________________
in artikel 5 lid 4.
____________________________________
BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
________________________________________________________________
Artikel 7.
_______________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:
__________________________________________
a. door overlijden van het lid;
_________________________________________
b. door opzegging door het lid;
_
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
_
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten en/of
_____
reglementen gesteld te voldoen, wanneer bij zijn verplichtingen jegens de
__
vereniging niet nakomt, de leden van de vereniging naar het oordeel van her
______
bestuur benadeelt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
_________________
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
_
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
____
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
______________________________
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
__
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid bij het bestuur kan slechts schriftelijk
__
en aangetekend geschieden vóór één november van het verenigingsjaar waardoor
______________
een opzeggingstermijn van twee maanden in acht wordt genomen.
___
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
___
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was
___________________________________________________________
opgezegd.
_
4. Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van
___
de leden zijn verzwaard, bekend is geworden of is medegedeeld, door opzegging
_
van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van dat besluit op hemzelf uitsluiten. Een
___
dergelijke opzegging van zijn lidmaatschap heeft geen werking met betrekking tot
_______
een besluit waarbij de geldelijke verplichtingen van de leden zijn verzwaard.
____
5. Van een besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap namens de
______
vereniging casu quo tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt betrokkene met
__
opgave van redenen bij aangetekend schrijven ten spoedigste door het bestuur in
________________________________________________________
kennis gesteld.
_
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging dan wel
__
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap heeft de betrokkene binnen één
maand na de dag van ontvangst het recht van beroep op de Commissie van Beroep.
_______
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
______
Alvorens over te gaan tot een beroepsprocedure conform het Reglement van
__________
Beroep dient het lid aan zijn financiële verplichtingen te hebben voldaan.
________
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
_
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur
________________________________________________________
anders beslist.
____
8. Bij beëindiging van of ontzetting uit het lidmaatschap verliest de betrokkene alle
_______
rechten en dient hij het in bruikleen ontvangen verenigingsschild onverwijld,
____________________________________________
aangetekend, te retourneren.
__________________________________________________
FINANCIËLE BIJDRAGEN
________________________________________________________________
Artikel 8.
___
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de
________________________________________
ledenraad zal worden vastgesteld.
2. De ledenraad kan bepalen, dat leden bij hun toelating inschrijfgeld verschuldigd zijn.
______
3. De ledenraad kan bijzondere heffingen en hoofdelijke omslagen aan de leden
5.
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____________________________________________________________
opleggen.
_
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
______________________________________
financiële verplichtingen te verlenen.
_______________________________________________________________
BESTUUR
________________________________________________________________
Artikel 9.
_____
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de ledenraad worden
benoemd met inachtneming van het bepaalde in lid 2. Maximaal één bestuurder kan
________________________________________
buiten de leden worden benoemd.
____
De ledenraad kan in een huishoudelijk reglement nadere voorwaarden stellen in
_______________________
verband met de (her)benoembaarheid van bestuurders.
____
2. De benoeming van de in lid 1 bedoelde bestuursleden geschiedt uit één of meer
____
bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn naast het
____
bestuur ook bevoegd twintig individuele leden gezamenlijk. Een voordracht door
individuele leden moet voor de aanvang van de ledenraadsvergadering schriftelijk bij
___________________________________________
het bestuur worden ingediend.
__________________
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
______________________________________
ledenraadsvergadering meegedeeld.
__
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten
________
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
____
ledenraad, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de
ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is geen voordracht opgemaakt,
__________
of besluit de ledenraad overeenkomstig het voorgaande de opgemaakte
_
voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ledenraad vrij in de keus.
____
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
_________________________________________________________
voordrachten.
___
3. Elk bestuurslid kan te allen tijde onder opgave van redenen worden ontslagen of
_
geschorst door de ledenraad. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd
_
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Ter zake
_
van schorsing of ontslag besluit de ledenraad met een meerderheid van tweederde
_________________________________
(2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.
___________
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. De
_____
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De
____
aftredende bestuurder is voor maximaal twee termijnen herkiesbaar. Wie in een
_____
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
________________________________________________________
voorganger in.
_____________________
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door terugtreden.
_
6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en
___
een penningmeester. Het bestuur kan in onderling overleg aan de bestuursleden,
_____
niet zijnde de voorzitter en de penningmeester, beleidsportefeuilles toewijzen.
_____
7. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig
______________________________________________________________
achten.
___
8. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de directeur, dan wel door
_______
een door de directeur aan te wijzen persoon notulen opgemaakt die door de
_______________________________
voorzitter worden vastgesteld en ondertekend.
_
9. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
_
In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste de helft
__
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter
___
vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen.
_
Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders
zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder
________________________________
begrepen per elektronische gegevensdrager.
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___
10. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde aantal is gedaald,
_
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenraad
______________________
te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.
________________________________________________________
BESTUURSTAKEN
_______________________________________________________________
Artikel 10.
_
1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur draagt verder zorg voor
____
de nakoming van het bepaalde bij statuten, huishoudelijk reglement, Reglement
___
Tuchtrechtspraak, Reglement van Beroep, Reglement Gedragsregels en andere
_
vastgestelde reglementen. Voorts houdt het bestuur toezicht op de regeling van de
______________________________________________
dagelijkse gang van zaken.
___________
2. Het bestuur is bevoegd om namens de leden der vereniging collectieve
__________________________
arbeidsovereenkomsten aan te gaan en af te sluiten.
___
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
_
zijn taak te doen uitvoeren door het bureau, de directeur, commissies en derden die
_________________________________
daartoe door het bestuur worden benoemd.
__
4. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, bevoegd tot het sluiten
_______________
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
___
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
___
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
_____________________
zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
____________
5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de ledenraad voor besluiten tot:
______________________
a. het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in lid 4;
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
______
van registergoederen en het beëindigen van zodanige overeenkomsten;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
____
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging
______________________________________________
verleend bankkrediet.
___
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
_______________________________________________________
worden gedaan.
__________________________________________________
VERTEGENWOORDIGING
_______________________________________________________________
Artikel 11.
__
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging
__________
worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
_________
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer
______
bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die
____________
volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan
_____________________________________
gevolmachtigden een titel te verlenen.
__________________________
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende
_____
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de
________________________________________________
Kamer van Koophandel.
_____
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan hij
niettemin de vereniging vertegenwoordigen tenzij de ledenraad daartoe een of meer
_____
personen aanwijst. De betreffende bestuurder neemt in het geval een dergelijk
_____
tegenstrijdig belang bestaat niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.
____________________________________________________________
LEDENRAAD
_______________________________________________________________
Artikel 12.
1. De ledenraad fungeert als algemene vergadering, als bedoeld in artikel 39 lid 1 Boek
___________________________________________________
2 Burgerlijk Wetboek.
___
De ledenraad heeft tot taak het strategisch beleid te bepalen en op basis daarvan
____________________________
toezicht uit te oefenen op het verenigingsbestuur.
___
2. De ledenraad zal bestaan uit een door de ledenbijeenkomst vast te stellen aantal
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___
van ten minste tien en ten hoogste twintig leden die door de leden uit hun midden
____
worden gekozen, met inachtneming van hetgeen in een huishoudelijk reglement
_____________
over de samenstelling van de ledenraad op enig moment is bepaald.
_____________________
De ledenraad kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen.
__
De benoeming van de leden van de ledenraad geschiedt uit één of meer bindende
_________
voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn twintig leden
__
gezamenlijk bevoegd. Een voordracht door deze leden moet voor de aanvang van
_______________
de ledenbijeenkomst schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
__
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten
________
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
_
ledenbijeenkomst, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van
____
de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is geen voordracht opgemaakt, of
______
besluit de ledenbijeenkomst overeenkomstig het voorgaande de opgemaakte
__
voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ledenbijeenkomst vrij in
__
de keus. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming
___________________________________________________
uit die voordrachten.
_____
3. Als leden van de ledenraad kunnen geen personen worden benoemd die in het
___________________________________
bestuur van de vereniging zitting hebben.
________
4. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een
_
ledenraadsvergadering – de jaarvergadering – gehouden. Indien de ledenraad heeft
__
besloten tot verlenging van voorbedoelde termijn wordt de jaarvergadering uiterlijk
__
voor afloop van die verlenging gehouden. In de ledenraad komen onder meer aan
_____________________________________________________________
de orde:
_
a. behandeling van het jaarverslag van het bestuur en de balans en de staat van
______________________
baten en lasten, met het verslag van de accountant;
________________
b. goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten;
___
c. goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid in de periode waarop
_
het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten betrekking heeft,
______
voor zover dat beleid uit die stukken blijkt of het resultaat daarvan in die
________________________________________________
stukken is verwerkt;
_________
d. de benoeming van de accountantvoor het volgende verenigingsjaar;
________________________
e. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
_
f.
voorstellen van het bestuur of de leden van de ledenraad, aangekondigd bij de
______________________________________
oproeping voor de vergadering.
____
5. In totaal worden er jaarlijks minimaal twee ledenraadsvergaderingen gehouden.
___
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van de niet
______________
geschorste ledenraadsleden verplicht tot het bijeenroepen van een
___
ledenraadsvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan
________
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
_____
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
____________________________________________________________
artikel 16.
__
7. De leden van de ledenraad worden door de ledenbijeenkomst benoemd, geschorst
_________
en ontslagen overeenkomstig de reglementen en statuten van dit orgaan.
8. De zittingstermijn van een lid van de ledenraad is drie jaar. Een lid van de ledenraad
_________________________________
kan terstond eenmaal worden herbenoemd.
______________________
TOEGANG. STEMRECHT. VOORZITTERSCHAP. NOTULEN
_______________________________________________________________
Artikel 13.
________
1. Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben alle niet geschorste
__________________________
ledenraadsleden en bestuurders van de vereniging.
_
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de ledenraad.
___
2. In vergaderingen van de ledenraad hebben alle niet geschorste ledenraadsleden
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_________________________
stemrecht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen.
______
3. De ledenraadsvergadering wordt geleid door de voorzitter van de ledenraad.
___
Ontbreekt de voorzitter dan treedt de voorzitter van het bestuur als voorzitter op.
______
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
____________
ledenraad zelf in het voorzitterschap van de betreffende vergadering.
_
4. Van het verhandelde in de vergadering van de ledenraad worden door de directeur,
____
dan wel door een door de directeur aan te wijzen persoon notulen gemaakt. De
______
notulen worden door de vergadering vastgesteld en daarna door de voorzitter
______
ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden van de
____________________________________________________
vereniging gebracht.
_____________________________________________________
LEDENBIJEENKOMST
_______________________________________________________________
Artikel 14.
__
1. Jaarlijks wordt een ledenbijeenkomst gehouden voor alle leden van de vereniging.
___________________________
In de bijeenkomst komen onder meer aan de orde:
________
a. informatievoorziening van het bestuur en de ledenraad aan de leden;
______________________
b. voorziening in eventuele vacatures in de ledenraad;
____
c. voorstellen van het bestuur, de ledenraad of de leden, aangekondigd bij de
______________________________________
oproeping voor de vergadering.
_______
2. Andere ledenbijeenkomsten worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de
__________________________________________
ledenraad dit wenselijk oordeelt.
_____
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
____
gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de
__________
stemmen in de ledenbijeenkomst, verplicht tot het bijeenroepen van een
___
ledenbijeenkomst op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
__________________________________________________________
het verzoek.
_
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
______
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 16.
4. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde in de ledenbijeenkomst bevoegd
___________
is zijn stem reeds voorafgaand aan de vergadering 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 vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden binnen
_
de vergadering in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze
_
stemmen is slechts toegestaan nadat de vergadering 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 vergadering.
___
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet
_
herroepen. Evenmin kan hij tijdens de vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien
____
het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de vergadering niet
____
langer lid van het betreffende orgaan en/of de vereniging is, wordt zijn stem niet
_______________________________________________
geacht te zijn uitgebracht.
_____
5. De voor de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte
______
stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering
____________________________________________________
worden uitgebracht.
______________________
TOEGANG. STEMRECHT. VOORZITTERSCHAP. NOTULEN
_______________________________________________________________
Artikel 15.
1. Toegang tot de ledenbijeenkomst hebben alle niet geschorste leden en bestuurders
_____________________________________________________
van de vereniging.
__
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist het bestuur.
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_____
In ledenbijeenkomsten hebben alle niet geschorste gewone leden en ereleden
_
stemrecht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen. Aspirant-leden hebben geen
___________________________________________________________
stemrecht.
3. De ledenbijeenkomst wordt geleid door de voorzitter van de ledenraad. Ontbreekt de
___
voorzitter dan treedt de voorzitter van het bestuur als voorzitter op. Wordt ook op
___
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenbijeenkomst
_____________________
zelf in het voorzitterschap van de betreffende vergadering.
___
4. Van het verhandelde in elke bijeenkomst worden door de directeur, dan wel door
__
een door de directeur aan te wijzen persoon notulen gemaakt. De notulen worden
_____
na vaststelling door de ledenbijeenkomst, door de voorzitter van de ledenraad
____
ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE VERGADERINGEN VAN DE LEDENRAAD EN DE
_____________________________________________________
LEDENBIJEENKOMST
_______________________________________________________________
Artikel 16.
1. De ledenraadsvergadering en de ledenbijeenkomst worden bijeengeroepen door het
_
bestuur. Indien aan het bestuur een verzoek als bedoeld in artikel 12 lid 7 en artikel
_
14 lid 3 van deze statuten is gedaan en het bestuur daaraan niet tijdig gevolg heeft
__
gegeven, zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing op de
_________________________________
verzoekers van de betreffende vergadering.
__
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen zoals deze zijn opgenomen in
_
het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de
_____________
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
_____
Voor zover een lid daarmee heeft ingestemd, kan de oproeping aan dat lid 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.
3. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
____
4. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk
gevolmachtigd ander lid, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan
___
de vergadering 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.
__
5. Voor de toepassing van lid 4 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.
______
6. Het bestuur kan besluiten dat de leden, of hun gemachtigden, alvorens tot de
______
vergadering 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.
__
Een eventueel ter vergadering te tekenen presentielijst maakt geen deel uit van de
_____________________________________________________________
notulen.
__________________
Artikel 17. BESLUITEN LEDENRAAD EN LEDENBIJEENKOMST
___
1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
___________________
stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
_________________
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
________
2. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van
_______________________________________
personen, is het voorstel verworpen.
2.
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_____
Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot
________________________________________________
stemming bij acclamatie.
___
Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de voorgedragen kandidaten) plaats.
______
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
___
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
________
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
____
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming)
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is
_
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming
________________________________
het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
___
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
_
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij
___________
de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
__
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
______________________________________________
wie van beiden is gekozen.
_
4. Een eenstemmig besluit van alle leden van een orgaan, ook al zijn deze niet in een
__
vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde
______________________________________
kracht als een besluit van dat orgaan.
_
5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering
_____
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
____
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
_____________________________________________________________
voorstel.
____
6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
___
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de
_____
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
______
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
_________
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
___
7. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden van de vereniging op de hoogte zijn
__________
van alle door de ledenraad en de ledenbijeenkomst genomen besluiten.
___________________________________________________________
REFERENDUM
_______________________________________________________________
Artikel 18.
__
1. Op verzoek van ten minste tien procent (10%) van de leden of op verzoek van het
___________
bestuur wordt een referendum gehouden ten aanzien van de volgende
_________________________________
(voorgenomen) besluiten van de ledenraad:
________
a. een besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing of
_______________________________________________________
ontbinding;
____
b. de benoeming buiten een voordracht dan wel het ontslag van één of meer
______________________________________________________
bestuurders.
___
2. Een referendum wordt gehouden binnen drie (3) maanden nadat het betreffende
________
besluit door de ledenraad is genomen. Het bepaalde in artikel 15 inzake de
______________
stemgerechtigdheid van leden is van overeenkomstige toepassing.
__
3. Indien minder dan dertig procent (30%) van de leden stem heeft uitgebracht in het
_________________________
referendum, heeft het referendum geen rechtskracht.
_____
In een referendum hebben de leden zich positief over een besluit uitgesproken
__
indien een gewone meerderheid is behaald van de in het referendum uitgebrachte
____________________________________________________________
stemmen.
____________________
4. De uitvoering van een ledenreferendum geschiedt als volgt:
i.
De ledenraad stelt een toelichting op ten aanzien van het voorgenomen besluit.
__
Deze toelichting plus eventuele aanvullende documenten worden ten minste
_
dertig (30) dagen voorafgaand aan de eerste dag van een referendum aan de
3.
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___________________________________
stemgerechtigde leden voorgelegd.
______
ii.
De referendumcommissie bestaat uit drie (3) personen, te weten één (1)
_______
bestuurslid, één (1) lid van de ledenraad en één (1) gewoon lid van de
____________
vereniging (niet zijnde lid van het bestuur dan wel de ledenraad).
__
iii. De referendumcommissie houdt toezicht op de organisatie en uitvoering van
_________________________
het referendum en is in het bijzonder belast met:
__________________
a. toezicht op de openbaarmaking van het referendum;
____________
b. toezicht op het tellen van de stemmen en de vaststelling en
____________________________________
bekendmaking van de uitslag.
__
iv. Het referendum vindt plaats met behulp van stembiljetten. Het bestuur beslist
_______
of de stembiljetten schriftelijk, in digitale vorm of via de website worden
_
aangeboden en voorts of de stemming schriftelijk of via de website plaatsvindt.
______
v.
Het bestuur stelt de periode vast waarbinnen de leden hun stem kunnen
__
uitbrengen. Deze periode beslaat ten minste drie weken. Het bestuur stelt de
leden hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte en publiceert het besluit op
______
de website, met vermelding van de uiterste datum waarop een stem kan
__________________________________
worden uitgebracht op het stembiljet.
_____
vi. Binnen een week na de sluitingsdatum stelt de referendumcommissie de
______________________________________________________
uitslag vast.
___
vii. Bij het tellen van de stemmen worden de volgende regels in acht genomen:
a. indien op meer dan één kandidaat dan wel keuzemogelijkheid een stem is
_________________________________
uitgebracht, is die stem ongeldig;
_______
b. indien op geen kandidaat dan wel keuzemogelijkheid een stem is
_________________
uitgebracht, wordt dit geacht een blanco stem te zijn.
_
viii. De uitslag wordt vastgelegd in een proces-verbaal waarin tevens de gevolgde
__
procedure wordt omschreven. Het proces-verbaal wordt ondertekend door de
_____________________________________________
referendumcommissie.
_________
ix. De leden worden schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van het
______________________________________________________
referendum.
_
5. Hangende de uitslag van het referendum wordt de het besluitvormingsproces en de
_____________________
eventuele uitvoering van het betreffende besluit geschorst.
Indien de uitslag ten aanzien van het betreffende besluit negatief is, krijgt het besluit
__
geen rechtskracht. Is de uitslag positief, of heeft het referendum geen rechtskracht
____
als in lid 3 bedoeld (wegens te weinig stemmen), dan werkt het besluit vanaf het
__________________________
moment waarop het door de ledenraad is genomen.
Bij een positieve uitslag blijven de statutaire en wettelijke bepalingen voor de geldige
_____________
totstandkoming en uitvoering van het betreffende besluit van kracht.
__________________________________________________
BUREAU EN DIRECTEUR
_______________________________________________________________
Artikel 19.
___
1. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kent de vereniging een bureau. Aan
________________________________
het hoofd van het bureau staat een directeur.
2. De directeur is belast met de leiding over en de verantwoordelijkheid van het bureau,
_
de dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het
_
bestuur, het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, 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.
_____
3. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders en
_____
binnen de grenzen van het beschikbare budget en is daarvoor verantwoording
____________________________________________
verschuldigd aan het bestuur.
__
4. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat tevens
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_________________________________________
zijn arbeidsvoorwaarden vaststelt.
_______
5. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden
______________
vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen directiereglement.
6. De directeur heeft het recht de vergaderingen van het bestuur en de ledenraad bij te
_
wonen. De directeur of een door hem aangewezen medewerker heeft het recht alle
vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen van alle geledingen van de vereniging.
____________________________
7. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur.
____________________________________________________________
COMMISSIES
_______________________________________________________________
Artikel 20.
__
1. Tot het verrichten van een bijzondere taak, of tot het verlenen van bijstand, kunnen
___
door de ledenraad dan wel door het bestuur tijdelijke of vaste commissies worden
______
benoemd. Hun benoeming, samenstelling, taak en werkwijze kunnen worden
_______________
geregeld bij huishoudelijk reglement en/of bijzondere reglementen.
_
2. Het bestuur is bevoegd om met andere organisaties of instellingen samen te werken
__
inzake de instelling van commissies, die bevorderlijk zijn voor de belangen van de
_____
vereniging en haar leden, en daarin een of meer van haar leden zitting te doen
______________________________________________________________
nemen.
_____
3. Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep vastgesteld bij het Reglement
____
Tuchtrechtspraak, de Commissie van Beroep vastgesteld bij het Reglement van
____
Beroep en/of lidmaatschap van het bestuur van de vereniging is onverenigbaar.
______________________________________________________
STRAFBEPALINGEN
_______________________________________________________________
Artikel 21.
___
1. Het bestuur is gerechtigd straffen op te leggen en toe te passen op leden die zich
_____
schuldig maken aan een overtreding tegen de bepalingen van de statuten, het
__
huishoudelijk reglement, Reglement Gedragsregels, besluiten van de organen van
____________
de vereniging en/of andere reglementen. Straffen kunnen bestaan uit:
_________________________________________________
a. een waarschuwing;
_____________________________________________________
b. een berisping;
___________
c. de veroordeling in de kosten van procedures tot een maximum van
_________________________________
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
_________
d. een publicitaire maatregel in een verenigingsblad of ander tijdschrift.;
_
e. opzegging van dan wel ontzetting uit het lidmaatschap conform het bepaalde in
_________________________________________________________
artikel 8;
______________________________________
f.
schorsing van het lidmaatschap;
____
g. de intrekking van een of meer rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende;
_________
h. sancties in het kader van de opname in het register OVN-optometrist.
________
De in sub. c tot en met sub. h genoemde straffen kunnen door het bestuur
_________
voorwaardelijk worden opgelegd waarbij een termijn kan worden bepaald.
__
2. Het bestuur kan nimmer een straf bedoeld in het vorige lid van dit artikel opleggen
_____
zonder de betrokkene te hebben gehoord of althans te hebben opgeroepen ter
verdediging van zijn standpunt of handelwijze. Wanneer de betrokkene tot tweemaal
___
toe aan voormelde oproep bij aangetekend schrijven geen gehoor geeft, heeft het
____________________________________________
bestuur vrijheid van handelen.
_______
3. Het bestuur kan het verhoor en de strafoplegging bedoeld in de vorige leden
_____
opdragen aan een vaste commissie uit hun midden, al dan niet aangevuld met
_____________________________________________
personen buiten het bestuur.
_____
4. Van een besluit tot oplegging van een straf bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt
_
betrokkene met opgave van redenen bij aangetekend schrijven ten spoedigste door
____________________________________________
het bestuur in kennis gesteld.
_____
5. Van een besluit tot oplegging van een straf bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft
_
betrokkene gedurende één maand na de dag van ontvangst recht van beroep op de
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__
Commissie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
__
het lid geschorst. Alvorens over te gaan tot een beroepsprocedure dient het lid aan
___________
zijn financiële verplichtingen te hebben voldaan. De samenstellings- en
__________________
beroepsprocedure is vastgelegd in het Reglement van Beroep.
_____________________________________________________
VERENIGINGSSCHILD
_______________________________________________________________
Artikel 22.
_________
De gewone leden van de vereniging hebben het recht een wettig gedeponeerd
___
verenigingsschild te ontvangen hetgeen zij publiek mogen vertonen voor zover hun dit
niet in een reglement zal zijn verboden. Indien gewone leden in loondienst zijn, mogen zij
het verenigingsschild op gelijke wijze tonen, mits degenen voor wie zij werkzaam zijn zich
_
hebben verbonden om van het lid niets te zullen verlangen dat in strijd is met de statuten
_________________________________________
en de reglementen van de vereniging.
_____________________________________________
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
_______________________________________________________________
Artikel 23.
_____
1. De ledenraad kan bij huishoudelijk reglement nadere regels stellen omtrent het
__
lidmaatschap, de contributie der leden, de wijze van benoeming van leden van het
bestuur, de ledenbijeenkomst, de uitoefening van het stemrecht in vergaderingen en
_________
alle verdere onderwerpen, waarvan regeling haar gewenst voorkomt. Het
____
huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten omtrent verplichtingen van de
_____________________________________
leden jegens de vereniging of derden.
_
Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de
_____________________________________________________
wet of de statuten.
_____
2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de ledenraad.
_______
Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statutenwijziging is van
_____
overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van een reglement.
____________________________________
STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING
_______________________________________________________________
Artikel 24.
___
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan
__
door een besluit van de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
_______________________
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
_
2. Ten minste vijf dagen voor de vergadering van de ledenraad dient een afschrift van
_____
het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
_
daartoe geschikte plaats voor de ledenraadsleden ter inzage te liggen tot na afloop
_________________________
van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
_____
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een
_____
meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
________
In de vergadering moeten ten minste twee derden van de ledenraadsleden
_______________________________________
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
__
4. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is,
_
niet ten minste twee derden van de ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd
__
zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien
dagen later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan
een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid
_____
van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het
_____________________
aantal aanwezige of vertegenwoordigde ledenraadsleden.
5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie
___________________________________________________________
of splitsing.
_______________________________________________________________
Artikel 25.
_______
Het in artikel 24 bepaalde is niet van toepassing indien op de vergadering van de
_______
ledenraad alle stemgerechtigde ledenraadsleden aanwezig zijn en het besluit tot
_________________________
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
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_______________________________________________________________
Artikel 26.
______
De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.
____________________________________________________________
ONTBINDING
_______________________________________________________________
Artikel 27.
______
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het
____________
bepaalde in de artikelen 24 en 25 is van overeenkomstige toepassing.
____
2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
________________________________________________
haar vermogen nodig is.
___
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden
______
toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de
_________________________________
vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
__
3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen
_____
blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het
___
toezicht van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven
_______________
eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
_
4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de ledenraad te bepalen
_____________
zodanige doeleinden als het meest met het doel van deze vereniging
_____________________________________________________
overeenstemmen.
___
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van de door de ledenraad daartoe
__________________________________________________
aangewezen persoon.
__________________________________________________________
SLOTBEPALING
_______________________________________________________________
Artikel 28.
__
Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
________________________________
de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
___________________________________________________________________
SLOT
_________________________________________
De comparante is mij, notaris, bekend.
__
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante
_
en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
________________________________________________________________
gevolgen.
_____
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met
__
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de
_____
comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de
____________________________________
datum aan het begin van deze akte vermeld.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

