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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

 

Op @ verscheen voor mij mr. Eric Peter Greup, hierna te noemen; “notaris” waarnemer van 

mr. drs. Siegrid Catharine Wilhelmina Lilian Jansen notaris te Utrecht, kantoorhoudende te 

Vleuten: 

de heer ADRIAAN BASTIAAN LEENDERT VAN DE GRAAFF, wonende te 3541 DD 

Utrecht, Hof van Bern 25, geboren te De Bilt op dertig september negentienhonderd 

zesenveertig, legitimerend met een rijbewijs met nummer 5239135203, afgegeven te Sluis, 

geldig tot dertig september tweeduizend eenentwintig, gehuwd, 

te dezen handelende ingevolge artikel 12 lid 4 van de statuten van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid:  NATIONALE VERENIGING SJÖGRENPATIËNTEN, statutair 

gevestigd te Maartensdijk, met adres 3605 LT Maarssen, Bisonspoor 3002-B 505, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40480667; 

hierna te noemen: 'de vereniging'; 

INLEIDING 

De verschenen persoon verklaarde als volgt: 

- de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft op acht mei tweeduizend een en 

twintig besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen; 

- de statuten van de vereniging, die werd opgericht bij akte verleden voor H.J. Nagtzaam, 

op tien december negentienhonderd zesentachtig, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte 

verleden voor een waarnemer van mr. T.C.B.M. Langerwerf, destijds notaris te Bunnik, 

op zevenentwintig november tweeduizend twaalf, 

- de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft voorts besloten om onder meer 

de verschenen persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te 

brengen; 

- van het besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging blijkt uit een aan 

deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de desbetreffende vergadering. 

STATUTENWIJZIGING 

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van deze besluiten de statuten 

van de vereniging algeheel te wijzigen als volgt: 

Naam en Zetel 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Nationale Vereniging Sjögrenpatienten. 

2. Zij heeft haar zetel in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht. 

3. De vereniging is opgericht op tien december negentienhonderd zes en tachtig en is 

opgericht voor onbepaalde tijd. 

Doel en middelen 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft ten doel: 

 a. het optimaal behartigen van de belangen van Sjögrenpatienten en het uitoefenen 

van zorg gerelateerde functies op het terrein van belangenbehartiging, voorlichting 

en lotgenotencontact; 

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 a. het wegnemen van onbegrip ten aanzien van het syndroom van Sjögren; 

 b. het zich laten adviseren door medische en paramedische deskundigen; 

 c. belangenbehartiging van patiënten bij zorgaanbieders, verzekeraars en overheden; 

 d. het samenstellen en uitgeven van brochures, folders, periodieken en het houden van 

inleidingen en het verzorgen van publiciteit; 

 e. het organiseren van lotgenotencontact en/of gespreksgroepen; 
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 f. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het syndroom van 

Sjögren en ondersteunen daarvan met ervaringen van haar leden. 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang. 

4. De middelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies van de leden; 

b. bijdragen van donateurs; 

c. subsidies, giften, erfstellingen en legaten; 

d. alle andere baten. 

5. Geen van de bestuurders of andere personen verbonden aan de vereniging kan over  het 

 vermogen van de vereniging beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. 

6. De vereniging zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 

 continuïteit van de te voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de 

 vereniging. 

7. Indien er toch sprake mocht zijn van vermogen zoals bedoeld in het vorige lid 6, dan zal 

 de algemene ledenvergadering een besluit nemen over de bestemming van dat 

 “meerdere  vermogen”. 

Lidmaatschap 

Artikel 3 

1. De vereniging kent: 

 a.  leden; 

 b. donateurs. 

2. Leden zijn zij die lijden aan het syndroom van Sjögren of in nauwe relatie hiermee staan 

en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld dan wel op persoonlijke 

titel zijn aangezocht door het bestuur en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan 

blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. 

3. Donateurs zijn zij die het doel van de vereniging met geld willen ondersteunen. Zij 

hebben geen enkel recht. 

Artikel 4 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door opzegging door het lid; 

 b. door opzegging door de vereniging; 

 c. door ontzetting; 

 d. door overlijden van het lid. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan per direct plaatsvinden. Zij geschiedt 

schriftelijk aan het adres van de secretaris van het bestuur. Door het lid betaalde 

contributie over het lopende boekjaar wordt niet gerestitueerd. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan met een opzegtermijn van 

vier weken door het bestuur worden gedaan wanneer een lid na daartoe bij herhaling 

schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de 

vereniging heeft voldaan of wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de 

vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. 

 De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg 

hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

 De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid 

zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen.  

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

Contributies 

Artikel 5 
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Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan in voorkomende gevallen 

besluiten vrijstelling van contributie te verlenen. 

Bestuur 

Artikel 6 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Bestuursleden mogen 

onderling niet middels huwelijk, geregistreerd partnerschap of anderszins in 

familierechtelijke betrekking tot elkaar staan, noch als samenwoners een 

gemeenschappelijke huishouding voeren. De functies van secretaris en penningmeester 

kunnen door één persoon worden vervuld. 

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van 

de vereniging. Ook natuurlijke personen van buiten de vereniging kunnen tot bestuurslid 

worden benoemd. 

 De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 

3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een 

jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene 

ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk 

herbenoembaar. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: 

 a. overlijden; 

 b. schriftelijke ontslagneming; 

 c. schorsing. 

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 

ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.  

 De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden 

daarna tot ontslag heeft besloten. 

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft 

het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een 

algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de 

orde komt. 

7. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de algemene ledenvergadering 

bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de 

vereniging te voorzien. 

8. Bestuursleden hebben geen recht op een beloning, vacatie- of presentiegeld. In de 

uitoefening van hun functie gemaakte onkosten worden wel vergoed. 

Bestuurstaak- en vertegenwoordiging 

Artikel 7 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter wenst of tenminste twee 

bestuursleden wensen, doch tenminste twee keer per jaar. Ter zake van de uitoefening 

van het stemrecht binnen de bestuursvergadering geldt dat ieder bestuurslid in persoon 

beschikt over één stem. 

3. Bij een mogelijk tegenstrijdig belang zal het betreffende bestuurslid niet deelnemen aan 

overleg en besluitvorming inzake het onderwerp waar sprake is van bedoeld 

tegenstrijdig belang. 

4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden waaronder tenminste de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.  

6. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 

of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
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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. 

Algemene ledenvergaderingen 

Artikel 8 

1.    Een algemene ledenvergadering wordt gehouden – na oproeping - op een daartoe door      

 het bestuur aan te wijzen plaats in Nederland alwaar de leden voor de vergadering   

 samenkomen. Het bestuur is ook bevoegd de algemene ledenvergadering te houden met 

 behulp van digitale middelen, zoals “video conferencing” tenzij binnen tien dagen na 

 oproeping, tenminste vijftig stemgerechtigde leden bij de secretaris van de vereniging 

 hiertegen schriftelijk bezwaar hebben gemaakt. Alsdan vindt de algemene 

 ledenvergadering plaats middels samenkomst op een door het bestuur aan te wijzen 

 locatie in een plaats in Nederland, tenzij wettelijke en/of overheidsmaatregelen zich 

 daartegen verzetten. 

2. De algemene ledenvergadering wordt schriftelijk bijeen geroepen met vermelding van 

de te behandelen onderwerpen en met inachtneming van een termijn van oproeping van 

veertien dagen. Oproeping met een elektronisch communicatiemiddel kan plaatsvinden 

als het op te roepen lid of leden met deze wijze van communicatie instemmen, het 

oproepingsbericht goed leesbaar en reproduceerbaar is en het op te roepen lid heeft voor 

toezending langs elektronische weg een adres bekend gemaakt. Oproeping kan eveneens 

plaatsvinden middels aankondiging in het periodiek orgaan van de vereniging. 

3. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene 

ledenvergadering gehouden, behoudens verlenging van die termijn. In die vergadering 

worden in ieder geval behandeld de vaststelling van de jaarstukken over het afgelopen 

verenigingsjaar, het bestuursverslag betreffende het gevoerd beleid en de begroting voor 

het komende verenigingsjaar. 

4. Behalve de in lid 2 bedoelde algemene ledenvergadering kunnen algemene 

ledenvergaderingen worden belegd zo dikwijls als het bestuur zulks nodig oordeelt. 

5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig leden verplicht tot het 

bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. 

6. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben leden en hun begeleiders. 

7. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. 

De secretaris houdt van het verhandelde ter vergadering aantekening en maakt daarvan 

notulen op. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris 

van die vergadering ondertekend. 

Besluitvorming algemene ledenvergadering 

Artikel 9 

1. Uitsluitend leden kunnen stemrecht uitoefenen; ieder lid heeft één stem. 

2. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 

verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de 

volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

3. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste drie personen als gevolmachtigde optreden. 

4. Stemmingen over zaken vinden mondeling plaats, stemmingen over personen 

schriftelijk. 

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

6. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Het stemrecht kan 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, na digitale 

identificatie van het stemgerechtigde lid. Het bestuur draagt zorg dat het 

stemgerechtigde lid rechtstreeks van het verhandelde ter vergadering kan kennisnemen 

en het stemrecht kan uitoefenen. 

7. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
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8. Bij verkiezing van bestuursleden is die persoon gekozen die de volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid 

heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen waarop het 

grootste aantal stemmen is uitgebracht en is diegene gekozen die bij de tweede 

stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien 

bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. 

Boekjaar, jaarstukken en beleidsplan 

Artikel 10 

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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging 

kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de 

balans en de staat van baten en lasten van de vereniging te maken, op papier te stellen 

en vast te stellen.  

4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de 

algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt 

de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een controlecommissie van ten minste twee 

leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 

5. Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 

te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

6. De controlecommissie onderzoekt de in lid 2 en lid 3 bedoelde stukken. 

7. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de controlecommissie bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan zij - na overleg met het bestuur - zich op kosten van 

de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De controlecommissie brengt aan de 

algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

8. Het bestuur is verplicht jaarlijks een actueel beleidsplan voor activiteiten, 

fondsenwerving, beheer en bestedingen te maken. Dit beleidsplan dient inzicht te geven 

in: 

 - het werk dat de vereniging doet; 

 - de manier waarop de vereniging middelen verwerft; 

 - het beheer van het vermogen van de vereniging; 

 - de besteding van het vermogen van de vereniging. 

9. De kosten ter zake van fondsenwerving en beheer dienen in redelijke verhouding te 

staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de vereniging. 

10. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

11. 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. 

Statutenwijziging 

Artikel 11 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld. 
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2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel 

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de 

vergadering een afschrift van dat voorstel, met een toelichting daarop, op een daartoe 

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de 

vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 

besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte 

stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 

 Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 12 

1. Het bepaalde in artikel 11 leden 1, 2, 3 is van overeenkomstige toepassing op een 

besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 

2. Een eventueel batig saldo zal aan een door de algemene ledenvergadering bij besluit tot 

ontbinding aan te wijzen rechtspersoon met een soortgelijk doel als de vereniging, dan 

wel een soortgelijke algemeen nut beogende instelling worden uitgekeerd.  

Reglementen 

Artikel 13 

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

2. In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist 

het bestuur met verantwoording achteraf aan de algemene ledenvergadering. 

3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze 

statuten. 

Slotbepaling 

Artikel 14 

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De identiteit van de verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de 

akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft 

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden 

van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die 

voor partijen uit de akte voortvloeien. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 
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