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31 maart 2021

Lubbers en Dijk notarissen
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam
Telefoon: 020 – 5736311
Fax: 020 – 6799828
e-mail: mail@lubbers.nl

dossier: EVF/2021.001436.01/evf

GEWIJZIGDE STATUTEN VERENIGING

Op @ (datum) is voor mij, mevrouw mr. Marloes Corine Koster, toegevoegd notaris,
hierna te noemen: "notaris", in het protocol van mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de
Meijer, notaris te Amsterdam, verschenen:
@
De comparant verklaarde dat in een ledenvergadering van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Hiv Vereniging Nederland, gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende te 1054 CX Amsterdam, Eerste Helmersstraat 17 A 3, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40535421,
hierna te noemen: “de vereniging”, is besloten de statuten, laatstelijk gewijzigd bij akte
op vier september tweeduizend acht verleden voor mr. T.C.B.M. Langerwerf, destijds
notaris te Bunnik, te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.
Van dit besluit en van de aanwijzing van de comparant blijkt uit een aan deze akte te
hechten uittreksel van notulen van het verhandelde in gemelde vergadering.
Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als
gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen
als volgt:
STATUTEN.
Artikel 1: Begripsomschrijvingen.
Artikel 2: Naam, zetel en oprichtingsdatum.
Artikel 3: Doel.
Artikel 4: Leden en lidmaatschap.
Artikel 5: Toetreding en toelating van leden.
Artikel 6: Schorsing.
Artikel 7: Einde lidmaatschap.
Artikel 8: Jaarlijkse bijdragen en verbintenissen.
Artikel 9: Rechten en verplichtingen van de leden.
Artikel 10: Ledenraad: bevoegdheden, samenstelling en verkiezing van
afgevaardigden.
Artikel 11: Vergadering van de ledenraad: ten minste drie maal per jaar.
Artikel 12: Ledenraad: toegang tot de vergadering en stemrecht.
Artikel 13: Ledenraad: voorzitterschap en notulen.
Artikel 14: Ledenraad: besluitvorming.
Artikel 15: Ledenraad: bijeenroeping van de vergadering van de ledenraad.
Artikel 16: Bestuurssamenstelling en benoeming.
Artikel 17: Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing.
Artikel 18: Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur.
Artikel 19: Bestuurstaak en vertegenwoordiging.
Artikel 20: Directeur.
Artikel 21: Boekjaar, bestuursverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording.
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Artikel 22: Vermogen.
Artikel 23: Groepen.
Artikel 24: Statutenwijziging.
Artikel 25: Ontbinding en vereffening.
Artikel 26: Huishoudelijk reglement en andere reglementen.
Artikel 27: Geheimhoudingsplicht.
Artikel 28: Slotbepaling.
Artikel 29: Overgangsbepaling.
Begripsomschrijvingen.
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
1. afgevaardigden: de door en uit de leden gekozen afgevaardigden voor de
ledenraad bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 10 lid 1
van deze statuten, die stemgerechtigd zijn in de ledenraad, hetgeen blijkt uit
artikel 12 lid 6 van deze statuten;
2. bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 8
lid 1 en artikel 11 lid 1 van deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;
3. directeur: de door het bestuur benoemde functionaris, die aan het hoofd staat van
de vrijwilligersorganisatie en het landelijk bureau van de vereniging, als bedoeld
in artikel 20 van deze statuten;
4. jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de
vereniging;
5. langs elektronische weg: een met instemming van degene met wie wordt
gecommuniceerd langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht door respectievelijk aan de vereniging aan het adres dat
door diegene respectievelijk door de vereniging voor dit doel bekend is gemaakt;
6. leden: zowel de gewone leden, bedoeld in artikel 4 lid 2 van deze statuten, als de
ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze statuten, voor zover bij of krachtens
deze statuten geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het
zinsverband blijkt;
7. ledenraad: het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in
artikel 10 lid 1 van deze statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande
algemene vergadeling van de vereniging bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk
Wetboek;
8. lidmaatschap: zowel het lidmaatschap van de gewone leden, bedoeld in artikel 4
lid 2 van deze statuten, als van de ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze
statuten, voor zover bij of krachtens deze statuten geen nader onderscheid wordt
gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
9. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het
belang van de vereniging en de met de vereniging verbonden organisatie;
10. vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid
1 van deze statuten.
Naam, zetel en oprichtingsdatum.
Artikel 2
1. De vereniging is genaamd: Hiv Vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
3. De vereniging is opgericht op zestien januari negentienhonderd zevenentachtig.
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De vereniging is in haar huidige vorm ontstaan op zevenentwintig maart
negentienhonderd negentig, door de samenvoeging van Stichting
belangenbehartiging seropositieven en Bond van mensen met aids.
Doel.
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich primair ten doel de belangen te behartigen van mensen
die hiv-positief zijn. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan
dit betekenen dat de vereniging ook de belangen zal behartigen van mensen die
nauw betrokken zijn bij mensen die hiv-positief zijn.
2. Om dit doel te bereiken ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt de vereniging
activiteiten op het gebied van onderling contact en ondersteuning,
informatievoorziening, belangenbehartiging en verleent de vereniging diensten
aan leden en aan derden.
3. De vereniging zet haar kennis, ervaring en middelen ook in ten behoeve van het
voorkomen van nieuwe hiv-infecties in Nederland en daarbuiten.
4. De vereniging doet dit door het informeren, ondersteunen en voorlichten van
leden, niet-leden, andere organisaties en het bredere publiek.
5. De vereniging kent geen winstoogmerk.
Leden en lidmaatschap.
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2. Gewoon lid van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen:
I.
a. die hiv-positief zijn;
b. die zich betrokken voelen bij de doelstellingen van de vereniging; en
II. die door of namens het bestuur dan wel de beroepscommissie,
overeenkomstig het bepaalde in deze statuten, zijn toegelaten tot het
gewone lidmaatschap van de vereniging; of
III. aan wie in een individueel geval ontheffing van een of meer van de in sub I.
omschreven vereisten voor het gewone lidmaatschap van de vereniging is
verleend door of namens het bestuur, aan welke ontheffing nadere
voorwaarden kunnen worden gesteld en die door of namens het bestuur dan
wel de beroepscommissie, overeenkomstig het bepaalde in deze statuten,
zijn toegelaten tot het gewone lidmaatschap van de vereniging.
3. Ereleden kunnen slechts zijn natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze
voor de vereniging of de doelstellingen van de vereniging verdienstelijk hebben
gemaakt en die als zodanig door het bestuur zijn benoemd.
Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
Het erelidmaatschap eindigt:
a. door bedanken door het erelid, hetgeen schriftelijk of langs elektronische
weg bij het bestuur dient te geschieden;
b. door overlijden van het erelid;
c. door een besluit daartoe van het bestuur; de betrokken persoon wordt ten
spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis
gesteld.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
5. De vereniging houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle
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leden zijn opgenomen. Dit register is niet openbaar. In het huishoudelijk
reglement wordt vastgelegd welke personen en welke organen van de vereniging
onder welke omstandigheden toegang tot dit ledenregister hebben.
De vereniging draagt zorg dat het ledenregister zodanig wordt bijgehouden, dat
daaruit te allen tijde de samenstelling van de vereniging kan worden gekend.
Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen daarin onverwijld schriftelijk
of langs elektronische weg aan de vereniging op te geven. Met het oog op een
snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het wenselijk als eveneens
opgave wordt gedaan van andere communicatiemiddelen, zoals e-mailadres en
telefoonnummer.
Toetreding en toelating van leden.
Artikel 5
1. De aanvraag tot het lidmaatschap van de vereniging geschiedt schriftelijk of langs
elektronische weg bij het bureau.
2. De aanvrager zal op verzoek aannemelijk moeten maken dat hij voldoet aan de
vereisten voor het lidmaatschap van de vereniging.
Door of namens het bestuur kan de aanvraag worden afgewezen indien
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap toe te
kennen.
3. Door of namens het bestuur wordt beslist over de toelating van een lid binnen
drie maanden na de aanvraag en wordt de beslissing schriftelijk of langs
elektronische weg gemeld aan de aanvrager.
4. Bij een afwijzende beslissing van het bestuur op een aanvraag tot toelating tot
het lidmaatschap van de vereniging, waaronder de weigering van een ontheffing
mede is begrepen, kan de beroepscommissie alsnog tot toelating besluiten.
De beroepscommissie bestaat uit de directeur, de voorzitter van het bestuur en
één afgevaardigde van de ledenraad, zoals nader uitgewerkt in het huishoudelijk
reglement.
Schorsing.
Artikel 6
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in geval het lid bij herhaling in strijd
handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen
het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
2. Gedurende de període dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Het bestuur gaat niet tot schorsing van een lid over alvorens het bestuur de
betrokkene heeft gehoord na deze daartoe behoorlijk te hebben opgeroepen.
4. Het bestuur is verplicht de schorsing van een lid aan de ledenraad te melden, en
wel op de eerstvolgende vergadering van de ledenraad.
5. Nadere bepalingen omtrent de (opheffing van de) schorsing van leden zijn in het
huishoudelijk reglement vastgesteld.
Einde lidmaatschap.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
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2.

3.

4.

5.

6.

d. door ontzetting.
De opzegging door het lid dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te
vinden uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar.
Wanneer voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van het lid kan
worden gevergd, kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke
ingang.
Voorts kan het lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. De bevoegdheid tot opzegging
met onmiddellijke ingang door het lid bestaat niet in geval van wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen.
De opzegging door de vereniging dient schriftelijk of langs elektronische weg
plaats te vinden uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar. De
vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Wanneer voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van de vereniging
kan worden gevergd, kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met
onmiddellijke ingang, waarvan in ieder geval sprake is wanneer:
a. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. het lid niet meer voldoet aan de vereisten, voor het lidmaatschap gesteld;
c. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging;
d. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging door de vereniging geschiedt door of namens het bestuur. Het
betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige leden doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
Ontzetting kan alleen door of namens het bestuur worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit van het bestuur tot ontzetting staat de
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep op de beroepscommissie open. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
De beroepscommissie bestaat uit de directeur, de voorzitter van het bestuur en
één afgevaardigde van de ledenraad, zoals nader uitgewerkt in het huishoudelijk
reglement.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met
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dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de vergadering van
de beroepscommissie, waarin het beroep wordt behandeld, te verweren.
7. Opzegging van het lidmaatschap en ontzetting uit het lidmaatschap zonder
voorafgaande schorsing als bedoeld in artikel 6 is mogelijk.
Jaarlijkse bijdragen en verbintenissen.
Artikel 8
1. De gewone leden zijn gehouden tot betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan
de hoogte zal worden vastgesteld door de ledenraad overeenkomstig het
daaromtrent in het huishoudelijk reglement bepaalde. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd verbintenissen
aan het lidmaatschap te verbinden.
Rechten en verplichtingen van de leden.
Artikel 9
1. Elk lid van de vereniging heeft onder meer het recht:
a. deel te nemen aan de verkiezing van de afgevaardigden;
b. zich kandidaat te stellen voor de verkiezing tot afgevaardigde, met
inachtneming van het daaromtrent in het huishoudelijk reglement bepaalde;
c. zich kandidaat te stellen voor de verkiezing tot functionaris van de
vereniging, met inachtneming van het daaromtrent in de statuten en de
reglementen van de vereniging bepaalde;
d. deel te nemen aan verenigingsactiviteiten;
e. gebruik te maken van de diensten, het advies en de bijstand van (alle
organen van) de vereniging, eventueel tegen vergoeding van de kosten, op
nader door of namens het bestuur vast te stellen voorwaarden;
f.
de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen, met inachtneming van het
daaromtrent bij of krachtens deze statuten bepaalde.
2. Elk lid van de vereniging heeft in elk geval de plicht:
a. tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, voor zover het de gewone leden
betreft;
b. zich te houden aan de bepalingen van de statuten en de reglementen van
de vereniging en aan de rechtsgeldige besluiten van de organen van de
vereniging en alle opgaven te doen, welke voor naleving van die bepalingen
en besluiten vereist worden;
c. de belangen van de vereniging naar vermogen voor te staan;
d. de verplichtingen, die de vereniging uit naam van zijn leden aangaat of die
uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven;
e. zich te onthouden tegenover andere leden van elke vorm van seksueel
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
3. Voor het overige kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden
worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de ledenraad.
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Ledenraad: bevoegdheden, samenstelling en verkiezing van afgevaardigden.
Artikel 10
1. De ledenraad is de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering van de
vereniging, welke afgevaardigden worden gekozen overeenkomstig het in dit
artikel en in het huishoudelijk reglement bepaalde. Aan de ledenraad komen in de
vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.
2. Aan de ledenraad komen onder meer de volgende bevoegdheden toe:
a. het goedkeuren van het geactualiseerde strategische meerjarenplan van de
vereniging en het daarvan afgeleide jaarplan van de vereniging;
b. het goedkeuren van de begroting van de vereniging, die is gebaseerd op de
sub a. bedoelde stukken;
c. het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage;
d. het goedkeuren van de jaarrekening en het in het afgelopen boekjaar
gevoerde beleid;
e. het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het door hen gevoerde
beleid;
f.
het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders.
3. Door de leden wordt uit hun midden een aantal van ten minste zeven en ten
hoogste vijftien afgevaardigden gekozen; aan deze verkiezing kunnen alle leden
die niet zijn geschorst middellijk of onmiddellijk deelnemen. Alleen een
meerderjarig natuurlijke persoon kan tot afgevaardigde worden gekozen.
De meerderheid van het aantal in functie zijnde afgevaardigden is hiv-positief.
Afgevaardigden worden gekozen voor een termijn van ten hoogste vier jaar en
zijn, al dan niet aansluitend, doch ten hoogste één maal herkiesbaar, wederom
voor een termijn van ten hoogste vier jaar, met inachtneming van het bepaalde in
dit artikel en in het huishoudelijk reglement.
Na afloop van de tweede termijn kan de betrokkene niet eerder weer tot
afgevaardigde worden benoemd dan nadat een daaropvolgende periode van vier
jaar is verstreken. Alsdan is het in de derde zin van dit lid bepaalde wederom van
toepassing.
De functie van afgevaardigde is in elk geval onverenigbaar met de functie van
betaalde medewerker, bestuurder en met het hebben van een actieve rol in een
groep, als bedoeld in artikel 23.
Of sprake is van een in de vorige zin bedoelde een actieve rol in een groep wordt
in eerste instantie gecontroleerd door de directeur en uiteindelijk, op voorstel van
de directeur, beslist door het bestuur.
4. De afgevaardigden worden in beginsel eenmaal per vier jaar verkozen.
Daartoe worden door of namens het bestuur de leden, overeenkomstig het
daaromtrent in het huishoudelijk reglement bepaalde, opgeroepen tot
kandidaatstelling binnen een door of namens het bestuur te bepalen termijn van
ten minste twee weken na die oproep. Ieder lid dat niet is geschorst, kan zich
kandidaat stellen om tot afgevaardigde te worden gekozen dan wel herkozen
door middel van een schriftelijke of langs elektronische weg verzonden bericht
aan het bestuur met inachtneming van het daaromtrent in het huishoudelijk
reglement bepaalde.
5. De ledenraad is zodanig samengesteld dat de afgevaardigden ten opzichte van
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

elkaar, het bestuur, en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen
opereren. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die landelijk worden
geworven.
De kiescommissie besluit of de kandidaat voldoet aan de vereisten om op de lijst
met verkiesbare personen te worden geplaatst.
De kiescommissie bestaat uit de directeur, de voorzitter van het bestuur en een
derde onafhankelijk lid, zoals nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
Een besluit tot plaatsing van een kandidaat op de lijst met verkiesbare personen
wordt genomen op basis van de door het bestuur opgestelde en door ledenraad
vastgestelde profielschets en met inachtneming van het daaromtrent in het
huishoudelijk reglement bepaalde.
Het bestuur brengt de naam van de kandidaat of kandidaten ter kennis van de
leden door plaatsing van de lijst met verkiesbare personen op de officiële website
van de vereniging en in het officiële orgaan van de vereniging.
Alle leden die niet zijn geschorst kunnen deelnemen aan de verkiezing van
afgevaardigden. Er kan schriftelijk, langs elektronische weg (email) of via een
elektronische communicatiemiddel (internet) worden deelgenomen aan de
verkiezing van afgevaardigden, een en ander te bepalen door het bestuur.
Daartoe is ten minste vereist dat een lid schriftelijk, langs elektronische weg dan
wel via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd en ii)
zijn stemrecht kan uitoefenen.
Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht om inzake de verkiezing van
afgevaardigden één stem per vacature uit te brengen; deze stem kan slechts op
één kandidaat per vacature worden uitgebracht.
Door de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal de vacature
betreffende afgevaardigden worden vervuld. Hetzelfde geldt, indien aan de orde,
bij de vervulling van de tweede vacature betreffende afgevaardigden, enzovoorts.
Indien bij een verkiezing van afgevaardigden de stemmen staken, beslist het lot
wie van de betrokken kandidaten is gekozen. Ingeval van loting bepaalt het
bestuur de wijze van loting.
De uitslag van de stemming wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan
de leden door middel van plaatsing op de officiële website van de vereniging.
Degene die tot afgevaardigde is gekozen, ontvangt hiervan tegelijkertijd van het
bestuur een schriftelijke of langs elektronische weg verzonden bevestiging.
Het bestuur houdt een rooster van aftreden van afgevaardigden bij; een volgens
het rooster aftredend afgevaardigde kan zich, al dan niet aansluitend, doch ten
hoogste éénmaal herkiesbaar, stellen, wederom voor een termijn van ten hoogste
vier jaar. Hetgeen in dit artikel over de verkiezing van afgevaardigden is bepaald,
is van overeenkomstige toepassing op de herverkiezing van afgevaardigden.
Indien om welke reden dan ook één of meer afgevaardigden ontbreken, vormen
de overblijvende afgevaardigden, met inachtneming van het daaromtrent in het
huishoudelijk reglement bepaalde, een volledig bevoegde ledenraad, mits er nog
ten minste twee afgevaardigden in functie zijn, met dien verstande dat, indien en
zodra het aantal in functie zijnde afgevaardigden beneden zeven is gedaald, een
nieuwe verkiezing moet worden gehouden, met inachtneming van het in het
volgende lid bepaalde.
Indien er derhalve op enig moment minder dan zeven afgevaardigden in functie
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zijn, blijft de ledenraad bevoegd, mits er nog ten minste twee afgevaardigden in
functie zijn; alsdan is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een nieuwe
verkiezing van afgevaardigden uit te schrijven, bij welke verkiezing een volledige
nieuwe ledenraad van ten minste zeven afgevaardigden wordt gekozen.
Op deze verkiezing van afgevaardigden is hetgeen in dit artikel is bepaald
omtrent de in beginsel een maal per vier jaar te houden verkiezing van
afgevaardigden, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de op
het moment van deze verkiezing nog in functie zijnde afgevaardigden defungeren
op het moment dat de bij deze verkiezing gekozen afgevaardigden in functie
treden, welk tijdstip bij het uitschrijven van de verkiezing zal worden vastgesteld
door het bestuur.
14. Indien op enig moment de meerderheid van het aantal in functie zijnde
afgevaardigden niet hiv-positief is, blijft de ledenraad bevoegd; alsdan is het
bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een nieuwe verkiezing van afgevaardigden
uit te schrijven, bij welke verkiezing ten minste een zodanig aantal
afgevaardigden wordt gekozen, als nodig is om te bereiken dat de meerderheid
van het aantal in functie zijnde afgevaardigden hiv-positief is.
Op deze verkiezing van afgevaardigden is hetgeen in dit artikel is bepaald
omtrent de in beginsel een maal per vier jaar te houden verkiezing van
afgevaardigden, van overeenkomstige toepassing.
15. Een afgevaardigde defungeert:
a. bij installatie van een nieuwe ledenraad;
b. door zijn overlijden;
c. door zijn vrijwillig aftreden;
d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is verkozen, door zijn
aftreden volgens het in lid 11 bedoelde rooster van aftreden of door zijn
aftreden op grond van het in lid 13 bepaalde;
e. doordat hij geen lid meer is van de vereniging;
f.
door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing
waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind
over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
g. door het aanvaarden van zijn benoeming tot bestuurder;
h. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
16. Nadere regels omtrent het kiezen van afgevaardigden zijn door de ledenraad in
het huishoudelijk reglement vastgesteld en worden door of namens het bestuur
bij de oproeping tot de verkiezing van afgevaardigden aan de leden bekend
gemaakt.
Vergadering van de ledenraad: ten minste drie maal per jaar.
Artikel 11
1. Naast de jaarlijkse vergadering van de ledenraad, worden per jaar nog ten minste
twee andere vergaderingen van de ledenraad gehouden. Daarnaast roept het
bestuur de ledenraad bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het
daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van het
aantal stemmen dat in een voltallige vergadering van de ledenraad kan worden
uitgebracht, verplicht tot het bijeenroepen van een ledenraad op een termijn van
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niet langer dan vier weken na indiening valt het verzoek. Aan de eis van
schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is
vastgelegd. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, met inachtneming van de in
artikel 15 bedoelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering van de ledenraad en
het opstellen van de notulen.
Ledenraad: toegang tot de vergadering en stemrecht.
Artikel 12
1. Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben alle niet geschorste
afgevaardigden, alle niet geschorste bestuurders en de directeur dan wel diens
plaatsvervanger.
2. Ook niet geschorste leden kunnen de vergadering van de ledenraad bijwonen
onverminderd het bepaalde in lid 5. Leden hebben geen spreekrecht in de
vergaderingen van de ledenraad, onverminderd het bepaalde in de tweede volzin
van lid 4.
3. Over toelating van andere dan de in de vorige leden bedoelde personen beslist
het bestuur, dan wel de voorzitter van het bestuur dan wel de voorzitter van de
vergadering van de ledenraad, een en ander met inachtneming van het
daaromtrent in het huishoudelijk reglement bepaalde.
4. Afgevaardigden, bestuurders en de directeur dan wel diens plaatsvervanger
hebben het recht in de vergadering van de ledenraad het woord te voeren.
Andere aanwezigen hebben dit recht alleen indien en voor zover de voorzitter
van de vergadering hen het woord verleend heeft.
5. Het bestuur dan wel de voorzitter van de vergadering van de ledenraad kan een
(gedeelte van een) vergadering van de ledenraad besloten verklaren, waardoor
alleen de in lid 1 bedoelde personen daaraan mogen deelnemen.
6. Stemgerechtigd in de vergadering van de ledenraad is elke niet geschorste
afgevaardigde. Iedere stemgerechtigde afgevaardigde heeft het recht om één
stem uit te brengen. Bestuurders hebben in de vergadering van de ledenraad een
adviserende stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan
7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur daartoe
besluit, een stemgerechtigde afgevaardigde ook door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de vergaderingen van de ledenraad
deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist
dat de stemgerechtigde afgevaardigde via het elektronisch communicatiemiddel i)
kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv)
het stemrecht kan uitoefen.
Ledenraad: voorzitterschap en notulen.
Artikel 13
1. De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door de voorzitter van het
bestuur. Ontbreekt de voorzitter van het bestuur, dan treedt de vicevoorzitter van
het bestuur als voorzitter op. Ontbreekt ook de vicevoorzitter van het bestuur, dan
treedt één van de andere bestuurders, door de aanwezige bestuurders aan te
wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
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voorzien, dan voorziet de ledenraad daarin zelf. Tot dat ogenblik wordt het
voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering
aanwezige afgevaardigde.
2. Van het verhandelde in elke vergadering van de ledenraad worden notulen
opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering van de
ledenraad vastgesteld, en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van
de vergadering en door degene die de notulen heeft opgesteld. Zij die de
vergadering van de ledenraad bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Ledenraad: besluitvorming.
Artikel 14
1. Het ter vergadering van de ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzifter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien
de meerderheid van de ledenraad of indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen vindt een tweede stemming, of in geval valt een bindende voordracht,
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft als dan
weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze
herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming, wordt telkens
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Ingeval
van loting bepaalt de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
7. Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk.
Alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden
zulks vóór de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Indien het bestuur daartoe besluit, kunnen stemmingen ter vergadering van de
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ledenraad ook door middel van stemkastjes geschieden.
Ledenraad: bijeenroeping van de vergadering van de ledenraad.
Artikel 15
1. De vergaderingen van de ledenraad worden, onverminderd het bepaalde in
artikel 11 lid 2, bijeengeroepen door of namens het bestuur. De oproeping
geschiedt door toezending van een schriftelijke aankondiging aan de adressen
van alle afgevaardigden volgens het ledenregister. De oproeping kan tevens
geschieden langs elektronische weg. De termijn voor de oproeping bedraagt ten
minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering
daaronder niet begrepen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in de artikelen 24 en 25, en worden de agenda en bijbehorende
stukken meegezonden.
Bestuurssamenstelling en benoeming.
Artikel 16
1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenraad vast te stellen aantal van ten
minste drie en ten hoogste zeven meerderjarige natuurlijke personen.
2. De meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuurders is hiv-positief.
De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat ten minste
twee derde gedeelte van het aantal in functie zijnde bestuurders geen familie (tot
en met de vierde graad) van elkaar dan wel de directeur is, met elkaar dan wel
met de directeur is gehuwd, met elkaar dan wel met de directeur is geregistreerd
als partner of met elkaar dan wel met de directeur samenwonend is.
De feitelijke samenstelling van het bestuur dient altijd zodanig te zijn dat geen
van de bestuurders van de vereniging kan beschikken over het vermogen van de
vereniging als ware het diens eigen vermogen.
Een bestuurder mag geen zakelijk belang hebben dat strijdig is met het belang
van de vereniging.
De functie van bestuurder is in elk geval onverenigbaar met de functie van
afgevaardigde en met het hebben van een actieve rol in een groep, als bedoeld
in artikel 23. Of sprake is van een in de vorige zin bedoelde actieve rol in een
groep wordt in eerste instantie gecontroleerd door de directeur en uiteindelijk
beslist door het bestuur.
3. De wijze van het werven en selecteren van bestuurders is nader vastgelegd in
het huishoudelijk reglement.
4. De bestuurders worden, met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde,
benoemd door de ledenraad. De benoeming geschiedt uit de leden. In ontstane
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing.
Artikel 17
1. Elke bestuurder kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde
door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen
drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn.
Gedurende de periode waarin een bestuurder is geschorst, kan deze bestuurder
zijn functie niet uitoefenen.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de ledenraad
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vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee
derde van de uitgebrachte stemmen en mits de desbetreffende bestuurder in de
gelegenheid is gesteld zich tegenover de ledenraad te verweren.
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.
4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden
van bestuurders en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van
het rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend bestuurder
tegen zijn wil defungeert voordat de periode waarvoor hij is benoemd, is
verstreken.
Een aftredend bestuurder is, al dan niet aansluitend, doch ten hoogste éénmaal
herbenoembaar, voor een periode van ten hoogste drie jaar.
Na afloop van de tweede termijn kan de betrokkene niet eerder weer tot lid van
het bestuur worden benoemd dan nadat een daaropvolgende periode van drie
jaar is verstreken. Alsdan is het in lid 3 en de derde zin van dit lid bepaalde
wederom van toepassing.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van
aftreden in beginsel de plaats van zijn voorganger in.
Hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuurders is bepaald, is van
overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuurders.
5. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn vrijwillig aftreden;
c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn
aftreden volgens het in lid 4 bedoelde rooster van aftreden;
d. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de
Faillissementswet;
e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing
waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind
over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
f.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
g. door zijn ontslag aan hem verleend door de ledenraad;
h. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur.
Artikel 18
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden door
de ledenraad in functie benoemd. De bestuurders wijzen uit hun midden een
vicevoorzitter aan. De functie van vicevoorzitter kan worden gecombineerd met
de functie van secretaris of penningmeester.
2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of de
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders een bestuursvergadering
bijeenroept of bijeenroepen, doch ten minste vier maal per jaar.
3. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of de
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders, dan wel namens deze(n) door
de directeur, en wel schriftelijk of langs elektronische weg, onder opgaaf van de
te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering,
op een termijn van ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van de
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vergadering daaronder niet begrepen.
Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die
de vergadering bijeenroept.
5. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de
ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten.
De directeur heeft het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen en een
adviserende stem uit te brengen, tenzij het bestuur anders bepaalt.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door deze
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
bestuursvergaderingen niet in acht genomen.
7. ledere bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Het bestuur legt in een dergelijk geval in
(een bijlage bij) de notulen van de bestuursvergadering vast ten aanzien van
welke agendapunt(en) en welk(e) bestuurders(s) sprake was van een
tegenstrijdig belang.
Indien echter de meerderheid van of alle in functie zijnde bestuurders een
tegenstrijdig belang hebben, zijn alle bestuurders bevoegd deel te nemen aan de
beraadslaging en besluitvorming van het bestuur en beslist het bestuur. Besluiten
waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang worden vermeld in het
bestuursverslag.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten
minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders ter vergadering
aanwezig is.
Alle besluiten waar omtrent bij de wet of deze slatuten niet anders is bepaald,
worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Is in een vergadering niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde
bestuurders aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen,
te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige
bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering
aan de orde was, worden besloten, mits met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom
een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering
aanwezige aantal bestuurders.
Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist de voorzitter; staken
de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
10. Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk.
Alle andere stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen
dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt
door middel van ongetekende gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
4.
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11. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
Ontbreekt de voorzitter van het bestuur, dan treedt de vicevoorzitter van het
bestuur als voorzitter op. Ontbreekt ook de vicevoorzitter van het bestuur, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het
voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering
aanwezige bestuurder.
12. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
13. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien
de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
14. Van het verhandelde in de vergadering worden door of namens de voorzitter van
de vergadering korte verslagen dan wel besluitenlijsten opgemaakt, welke in
dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter ondertekend.
15. Het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits
alle in functie zijnde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit
te brengen en zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg vóór het
voorstel hebben verklaard.
16. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur hiertoe
besluit, een bestuurder ook door middel van een elektronisch
communicatiemiddel aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het
woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat de bestuurder via
het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii)
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering iii) kan
deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan uitoefenen. Nadere
regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in bestuursvergaderingen
door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen door het bestuur
in een reglement worden vastgesteld.
Bestuurstaak en vertegenwoordiging.
Artikel 19
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is belast met de algemene beleidsvoering van de vereniging, waartoe
in elk geval behoort:
a. het vaststellen van het strategische meerjarenplan van de vereniging en het
daarvan afgeleide jaarplan van de vereniging;
b. het vaststellen van de begroting van de vereniging, die is gebaseerd op de
sub a bedoelde stukken;
c. het vaststellen van het bestuursverslag;
d. het opmaken van de jaarrekening;
e. het vaststellen van het vrijwilligersbeleid van de vereniging, waarin de
voorwaarden voor het inzetten van vrijwilligers, alsmede hun rechten en
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verplichtingen, worden bepaald;
het bewaken van de voortgang van de strategische doelrealisering van de
vereniging, zowel in beleidsmatig als financieel opzicht.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren, benoemen en ontslaan van
de directeur, met inachtneming van het in artikel 20 bepaalde.
4. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang van de
vereniging en de met de vereniging verbonden organisatie.
5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de
overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het
bestuur belast.
Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering van de
ledenraad te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen
aan de orde komt.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is
de persoon, die de ledenraad daartoe aanwijst, tijdelijk met het bestuur belast.
Van belet is sprake bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en
onbereikbaarheid gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen de
mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vereniging niet heeft
bestaan, tenzij de ledenraad in een specifiek geval anders besluit.
6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot
vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Op het
ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de ledenraad kan tegen derden
beroep worden gedaan.
7. Onverminderd het in de laatste volzin van het vorige lid bepaalde, wordt de
vereniging vertegenwoordigd door:
a. het bestuur;
b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders;
c. hetzij de directeur, conform zijn volmacht zoals vastgelegd in het
directiestatuut.
8. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of
meer bestuurders, blijft het bepaalde in lid 7 onverminderd van kracht.
9. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betrokken
bestuurder dit direct aan de voorzitter van het bestuur en geeft hij daarbij alle
relevante informatie. Als het de voorzitter van het bestuur zelf betreft, meldt deze
het aan een andere bestuurder. Buiten aanwezigheid van de betrokken
bestuurder neemt het bestuur hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk
sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van het bestuur.
10. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
bestuurders, aan de directeur, alsook aan derden, om de vereniging binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
11. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies dan wel om zich door
f.
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commissies te doen adviseren. De leden van een dergelijke commissie worden
benoemd door het bestuur, dat eveneens de taken en bevoegdheden van deze
commissie vastlegt. Van het instellen van dergelijke commissies en van het
benoemen van leden van dergelijke commissies doet het bestuur mededeling
aan de leden.
12. De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte onkosten, voor zover deze niet bovenmatig zijn.
13. Het bestuur beschikt over een actueel beleidsplan van de vereniging dat onder
andere inzicht geeft in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de
wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de vereniging
en de besteding daarvan.
Directeur.
Artikel 20
1. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kent de vereniging een landelijk
bureau en een vrijwilligersorganisatie. Aan het hoofd daarvan staat een directeur.
2. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat
tevens zijn arbeidsvoorwaarden vaststelt.
3. De directeur is belast met de ondersteuning van het bestuur, de organisatie van
de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, de dagelijkse leiding over, en de
verantwoordelijkheid voor het landelijk bureau en de vrijwilligersorganisatie,
alsook voor het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers van het
landelijk bureau, alsmede het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden, voor het
dagelijkse financiële beheer, het coördineren van de werkzaamheden van de
uitvoeringsorganisatie, waaronder begrepen de activiteiten van de vrijwilligers,
alsmede voor het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter
realisering van de doelstellingen van de vereniging.
4. 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.
De werkzaamheden van de directeur en van de aan het landelijk bureau
verbonden medewerkers worden verricht onder verantwoordelijkheid van het
bestuur.
5. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden
nader geregeld in een door het bestuur vast te stellen directiereglement. Dit
directiereglement behoeft geen goedkeuring van de ledenraad.
6. De directeur kan zich in zijn taak laten bijstaan door commissies,
waarvan medewerkers en leden deel kunnen uitmaken. De directeur is bevoegd
deze in te stellen en op te heffen, te bemensen, van taken te voorzien en
daaraan bevoegdheden te mandateren. Het bestuur kan dienaangaande nadere
regels stellen in het directiereglement.
7. De directeur heeft het recht de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, met
uitzondering van beraadslagingen over zijn functioneren, en heeft daarin een
adviserende stern. De directeur of een door hem aangewezen medewerker heeft
het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen van alle andere
geledingen van de vereniging.
8. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur.
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Boekjaar, bestuursverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording.
Artikel 21
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van
alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse vergadering van de ledenraad binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de ledenraad, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening ter goedkeuring
aan ledenraad over, waarbij gevoegd, indien aan een accountant als bedoeld in
het volgende lid opdracht tot onderzoek van de jaarrekening is verleend, een
verklaring omtrent de getrouwheid daarvan afkomstig van deze accountant. De
jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt een
handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
gezamenlijk bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verlenen aan een
accountant bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tot het
verlenen van de opdracht aan de accountant is de ledenraad bevoegd. Gaat
deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, en
geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening. Indien aan een accountant opdracht tot
onderzoek van de jaarrekening is verleend, is het bestuur verplicht hem ten
behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen,
hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te
stellen.
5. De ledenraad benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee
personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie
onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de ledenraad verslag van haar
bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst
de kas en de
waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. Vereist het onderzoek
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een
deskundige doen bijstaan.
6. De last van de in het vorige lid bedoelde commissie kan te allen tijde door de
ledenraad worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.
7. Goedkeuring van de jaarrekening door de ledenraad strekt niet tot kwijting van de
bestuurders voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar.
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Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest,
zal aan de ledenraad het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de
bestuurders voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voor
zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de vergadering
van de ledenraad mededelingen zijn gedaan.
8. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd
het hierna in lid 9 bepaalde.
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.
Vermogen.
Artikel 22
1. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door de jaarlijkse bijdragen van
de leden, subsidies, projectgelden, giften, legaten, hetgeen door erfstelling
verkregen wordt, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Groepen.
Artikel 23
1. Permanente en tijdelijke groepen worden door of namens het bestuur ingesteld of
opgeheven. Dat geldt ook voor het benoemen, schorsen en ontslaan van de
leden van die groepen.
2. De taken en verantwoordelijkheden van de groepen zijn beschreven in het
huishoudelijk reglement.
3. De door of namens het bestuur ingestelde groep is verantwoording verschuldigd
aan de directeur.
Statutenwijziging.
Artikel 24
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de ledenraad in een vergadering van de ledenlaad, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waaruit de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de afgevaardigden
schriftelijk of langs elektronische weg ter kennis brengen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notaríële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder zelfstandig
bevoegd.
Ontbinding en vereffening.
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Artikel 25
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad in een
vergadering van de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling van het
voorstel tot ontbinding van de vereniging hebben gedaan, moeten ten minste
veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, aan de
afgevaardigden schriftelijk of langs elektronische weg ter kennis brengen.
3. Het besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft een meerderheid van ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de
ledenraad, waarin ten minste een zodanig aantal afgevaardigden als is
gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste de helft van het aantal stemmen dat
in een voltallige vergadering van de ledenraad kan worden uitgebracht, aanwezig
is. Is dit vereiste gedeelte van de afgevaardigden niet aanwezig, dan wordt na die
vergadering van de ledenraad een tweede vergadeling van de ledenraad
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan zes
weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel tot ontbinding van de
vereniging zoals dit in de vorige vergadering van de ledenraad aan de orde zijn
geweest, ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen.
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom
het besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen, onafhankelijk
van het ter vergadering aanwezige aantal afgevaardigden.
4. Indien de vereniging wordt ontbonden door een besluit van de ledenraad, wordt
haar vermogen vereffend door de bestuurders, indien en voor zover de ledenraad
niet anders bepaalt.
5. De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 1 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze
statuten, voor zoveel mogelijk, van kracht.
6. Bij het besluit tot ontbinding stelt de ledenraad de bestemming vast van hetgeen
na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden
vereniging is overgebleven, met dien verstande dat de na vereffening resterende
reserves conform de doelstellingen van de vereniging zullen worden uitgekeerd
aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als
de doelstelling van de vereniging of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling als de doelstelling van de vereniging heeft.
7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
deze slatuten en reglementen van de vereniging voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar
naam worden toegevoegd 'in liquidatie'.
8. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden
vereniging worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard
gedurende de door de wet daarvoor bepaalde termijn door de door de
vereffenaars daartoe aangewezen persoon.
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Huishoudelijk reglement en andere reglementen.
Artikel 26
1. Het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt door het bestuur, met
goedkeuring van de ledenraad, vastgesteld en kan door het bestuur, met
goedkeuring van de ledenraad, worden gewijzigd of geschrapt.
2. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, worden alle
andere reglementen van de vereniging door het bestuur vastgesteld en kunnen
zij door het bestuur worden gewijzigd of geschrapt.
3. In het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging
worden die onderwerpen geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn
geregeld. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de
vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend
recht bevat, en deze statuten.
Geheimhoudingsplicht.
Artikel 27
1. Alle leden van het bestuur, alle vrijwilligers, alle werknemers en allen die
deelnemen aan de ledenraad, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen
in de uitoefening van hun taak ter kennis is gekomen, behoudens schriftelijk
verkregen toestemming van de betrokkenen tot het tegendeel.
2. Leden van het bestuur of andere organen van de vereniging, alsmede vrijwilligers
en medewerkers, leveren bij de beëindiging van hun functie alle door hen
verkregen documenten en bescheiden op eerste verzoek in bij de secretaris van
het bestuur.
Slotbepaling.
Artikel 28
In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de
vereniging voorzien, beslist het bestuur.
Overgangsbepaling.
Artikel 29
Zolang er geen voltallige ledenraad is ingesteld, worden de bevoegdheden van de
ledenraad, zoals bepaald in deze statuten, uitgeoefend door de algemene
ledenvergadering.
Dit artikel vervalt indien en zodra de ledenraad ten minste zeven afgevaardigden telt.
Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het
hoofd van deze akte vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht,
heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de
comparant en mij, notaris, ondertekend.

