
WIJZIGING STATUTEN VERENIGING 32916 DB

Heden, zevenentwintig november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, Mr Job Broos, 
hierna te noemen: notaris, als waarnemer van het vacante notariskantoor van mr Thomas 
Cornelis Bartholomeus Melchior Langerwerf, met als vestigingsplaats Bunnik:
1. de heer Wilhelmus Antonius Matheus BOGERS, geboren op twee en twintig januari 

negentienhonderd drie en veertig te Eindhoven (paspoort nummer: NPKCJLHK7), gehuwd, 
wonende Bezaansmast 1, 2586 KS 's-Gravenhage;

2. de heer Adrianus Johanna Josephus BRACCO GARTNER, geboren op acht januari 
negentienhonderd zeven en dertig te Breda (rijbewijs nummer: 4729525907), gehuwd, 
wonende Landjonker 74, 3171 HE Poortugaal,

te dezen handelend als bestuursleden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
NATIONALE VERENIGING SJÖGRENPATIËNTEN, statutair gevestigd te Maartensdijk, 
kantoorhoudende Bisonspoor 332 te 3605 JT Maarssen, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40480667,  hierna te noemen: vereniging, 
handelend ter uitvoering van na te noemen besluit van de algemene ledenvergadering.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
IN OVERWEGING TE NEMEN DAT:
1.   De vereniging is opgericht bij akte op tien december negentienhonderd zesentachtig 

verleden voor notaris H.J. Nagtzaam destijds te De Bilt.
2.    De statuten van de vereniging werden vervolgens gewijzigd bij akte van op acht oktober 

negentienhonderd zevenennegentig verleden voor notaris Mr H.J. Alers te De Bilt en 
daarna bij akte op éénendertig december negentienhonderd negenennegentig en bij akte 
van op acht november tweeduizend één verleden voor notaris Mr E.P. Jager te 
Aerdenhout, gemeente Bloemendaal.

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING.
Blijkens de aan deze akte gehechte notulen van de algemene ledenvergadering van tien 
november tweeduizend twaalf is besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging.
STATUTENWIJZIGING.
De statuten worden gewijzigd als volgt:
S   T   A   T   U   T   E   N: 
Artikel 1.
NAAM, ZETEL, OPRICHTINGSDATUM, DUUR
1.   De vereniging draagt de naam: Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten, hierna te 

noemen: “de vereniging”.
2.   De vereniging heeft haar zetel in Maartensdijk, gemeente De Bilt.
3.   De vereniging is opgericht op tien december negentien-honderd zesentachtig en is 

opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2.
DOEL
De vereniging stelt zich ten doel het optimaal behartigen van de belangen van 
Sjögrenpatiënten en het uitoefenen van zorg-gerelateerde functies op het terrein van 
belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.
De vereniging tracht dit doel 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 vestigen van een landelijk telefonisch contactadres en telefonisch
 lotgenotencontact, het oprichten van zelfhulp-groepen en het organiseren van 

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;

g.  samen te werken met verenigingen, stichtingen en andere instellingen, welke 
samenwerking gezien het doel van die verenigingen, stichtingen en andere instellingen 
bevorderlijk zou kunnen zijn voor het doel van de vereniging;

h.  andere middelen, welke het gestelde doel kunnen bevorderen.
Artikel 3.
GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.  contributies van de leden;
b.  bijdragen van de begunstigers;
c.   subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;
d.   overige baten.
Artikel 4.
LIDMAATSCHAP
1.  De vereniging kent:
      a.   leden;
      b.   ereleden;
      c.  leden van verdienste;
      d.  begunstigers.
2. a. Leden zijn zij die lijden aan het Syndroom van Sjögren of in nauwe relatie hiermee 

staan, of op persoonlijke titel zijn aangezocht en als zodanig zijn toegetreden en 
aangenomen.

b.   Ereleden zijn zij die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig 
door de algemene vergadering zijn benoemd.

     c.   Leden van verdienste zijn zij die door hun prestatie aanspraak kunnen maken op de 
erkentelijkheid van de vereniging. Zij worden door het bestuur benoemd en hebben 
als zodanig geen enkel recht.

     d.  Begunstigers zijn zij die het doel van de vereniging daadwerkelijk willen steunen.
Artikel 5.
1.   Het lidmaatschap eindigt:
      a. door overlijden;
      b. door opzegging van het lid;
      c. door opzegging namens de vereniging;
      d. door ontzetting.
2.   In het geval als bedoeld in lid 1 sub b dient de schriftelijke opzegging minimaal twee 

maanden voor het einde van een verenigingsjaar in het bezit van de secretaris van de 
vereniging te zijn. Het lidmaatschap wordt alsdan beëindigd op de laatste dag van het 
lopende verenigingsjaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd 
indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren.

3.   In het geval als bedoeld in lid 1 sub c kan opzegging, namens het bestuur van de 
vereniging, geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een 
maand, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn/haar geldelijke 
verplichtingen niet heeft voldaan, wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de 
vereisten, welke thans of te eniger tijd door deze statuten voor het lidmaatschap gesteld 
worden, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren.

4.   In het geval als bedoeld in lid 1 sub d kan het bestuur tot ontzetting besluiten wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten spoedigste 
schriftelijk van het besluit tot ontzetting met opgave van reden(en) in kennis gesteld.
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5.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 6.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
1.   De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene 

vergadering wordt vastgesteld.
2.   Het bestuur kan, in naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komende 

gevallen (gedeeltelijke) vrijstelling van contributiebetaling verlenen.  
Artikel 7.
BESTUUR
1.   Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene vergadering uit de 

leden of daarbuiten worden benoemd. Twee/derde (2/3) van het aantal bestuursleden 
mag onderling niet middels huwelijk, geregistreerd partnerschap of anderszins in 
familierechtelijke betrekking met elkaar staan, noch als samenwoners een 
gemeenschappelijke huishouding voeren.

2.   Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
aan, die tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging vormen.

3.   Bestuursleden worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar. Zij zijn te allen 
tijde opnieuw herkiesbaar.

4.   Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
      a. overlijden;
      b.  schriftelijke ontslagneming;
      c.  schorsing.
5.   De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe 

termen aanwezig acht.
6.   Aan bestuursleden mag geen beloning, vacatie- of presentiegeld worden toegekend; wél 

kunnen aan hen de door hen als zodanig gemaakte kosten worden vergoed.
Artikel 8.
BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING
1.   Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten-minste twee bestuursleden zulks 

wensen, doch tenminste twee maal per jaar. De oproepingstermijn bedraagt tenminste 
veertien dagen.

2.   Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in het kader van de in artikel 2 
genoemde doelstelling.

3.   Het ten uitvoer leggen van de besluiten van de algemene vergadering geschiedt door het 
bestuur.

4.   De vereniging wordt vertegenwoordigd: 
      a. hetzij door het bestuur;
      b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder tenminste de 

voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
5.   Het bestuur voert het financieel beleid van de vereniging binnen het raam van de door de 

algemene vergadering goedgekeurde begroting en legt jaarlijks hierover verantwoording af 
in de algemene vergadering.

6.   Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en 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 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van een 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 9.
1.   Algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen met vermelding van de te 

behandelen onderwerpen en met inachtneming van een termijn van oproeping van 
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minimaal vier weken. 
2.   Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene vergadering 

gehouden.
3.   Behalve de in lid 2 bedoelde algemene vergadering kunnen algemene vergaderingen 

worden belegd zo dikwijls als het bestuur van de vereniging zulks nodig oordeelt.
4.   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene 
vergadering, indien daarin alle stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd 
zijn, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.

5.   Toegang tot de algemene vergadering hebben leden en hun begeleiders.
6.   De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. De 

secretaris houdt van het ter vergadering behandelde aantekening in het notulenboek.
7.  Taak van de in lid 2 bedoelde algemene vergadering is onder andere de fiattering van de 

begroting, van de jaarrekening, en van het te voeren en gevoerde beleid. Goedkeuring 
door de algemene ledenvergadering van het gevoerde (financiële) beleid strekt het

      bestuur tot decharge.
Artikel 10.
BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
1.   Uitsluitend leden kunnen stemrecht uitoefenen; ieder lid heeft één stem.
2.   De stemgerechtigden kunnen hun stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 

uitbrengen.
3.   Stemmingen over zaken vinden mondeling en over personen schriftelijk plaats.
4.   Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van 

de voorzitter.
5.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
6.   Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
7.   Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8.   Bij verkiezing van bestuursleden is die persoon gekozen die de volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft 
verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen waarop het grootst

      aantal stemmen is uitgebracht en is diegene gekozen, die bij de tweede stemming de 
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede 
stemming de stemmen staken beslist het lot.

9.   Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van 
de algemene vergadering.

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen 
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de 
orde komende onderwerpen –dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 
ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorschreven 
wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van 
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 11.
JAARVERSLAG, -REKENING EN VERANTWOORDING
1.   Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit ter allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend.

3.   Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, 
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en
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      lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. 
4.   Voormelde rekening en verantwoording zal te controle aan een financieel deskundige 

kunnen worden overhandigd.
5.   Indien gewenst kan het bestuur aan de algemene vergadering de opdracht geven uit de 

leden een kascommissie te benoemen. Bestuursleden mogen niet tot lid van de 
kascommissie worden benoemd. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording      
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken 
en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 12.
STATUTENWIJZIGING
1.   In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.   Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op 
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop

      van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als 
hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen.

4.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is

      ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 13.
ONTBINDING
1.   De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 

bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel (12) is van overeenkomstige 
toepassing.

2.   Een eventueel batig saldo zal aan een door de algemene vergadering 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.

Artikel 14.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.   De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.   In alle gevallen waarin deze statuten of huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het 

bestuur met verantwoording achteraf aan de algemene vergadering.
3.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Identiteit.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 
comparanten zijn door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe 
bestemde document vastgesteld.
Plaats en datum ondertekening.
Deze akte is verleden te Bunnik op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Toelichting.
Na opgave van de inhoud van deze akte en toelichting over de inhoud ervan aan de 
verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard:
1. van de inhoud van deze akte tijdig voor het verlijden ervan te hebben kennisgenomen; 
2. in te stemmen met de inhoud ervan; en
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3. op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Voorlezing en ondertekening.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, 
ondertekend.

Bladzijde 6


