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52255/VH 
STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

(CDR-code: statutenwijziging vereniging, 226) 
 
Heden, vier februari tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Vincent  -------------  
Haarmans, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", waarnemer van  -----------  
mr. Johan Christiaan de Jonge, notaris te Utrecht:  -------------------------------------------  
de heer mr. Joris Hubert Willem Luijsterburg, ter zake van deze akte wonende te  ---  
3511 LB Utrecht, Willemsplantsoen 12, geboren te Groenlo op twaalf februari  --------  
negentienhonderd drieëntachtig. -------------------------------------------------------------------  
De verschenen persoon verklaarde het navolgende:------------------------------------------  
INLEIDING  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, gevestigd te Utrecht,   

kantoorhoudende te 3511 EP Utrecht, Moreelsepark 1 (postadres: Postbus  -----  
19192, 3501 DD Utrecht), ingeschreven in het handelsregister onder nummer  --  
40530420, is opgericht op zes april negentienhonderd zevenenzeventig. ---------  

 De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd en algeheel opnieuw  ----  
vastgesteld bij akte op eenendertig augustus tweeduizend zeven verleden voor  
notaris mr. F.E. Roos te Rotterdam (of diens waarnemer).  ---------------------------  

 In laatstbedoelde akte is bepaald: "Diegenen die ten tijde van het verlijden van   
deze akte van statutenwijziging gewoon lid zijn van de vereniging, en niet  -------  
voldoen aan de kwaliteitseis, voor de duur van hun lidmaatschap zijn ontheven   
van de kwaliteit." ----------------------------------------------------------------------------------  

2. In de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Utrecht op  --  
achtentwintig januari tweeduizend vijftien, is met ten minste twee/derde van het  
aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering besloten om de statuten van  -  
de vereniging algeheel te wijzigen, conform de ontwerpakte van  --------------------  
statutenwijziging, opgesteld door Van Ee & De Jonge, notariaat, estate  ----------  
planning en mediation te Utrecht. ------------------------------------------------------------  

3. De verschenen persoon heeft in gemelde vergadering machtiging gekregen om  
de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen. ----------------  

4. Van het besluit en de machtiging blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen  -  
van gemelde vergadering.----------------------------------------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING  ------------------------------------------------------------------------------  
Ter uitvoering van gemeld besluit worden de statuten van de vereniging gewijzigd  --  
als volgt: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Begripsbepalingen -------------------------------------------------------------------------------------  
1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----------------------------------------------------  
 a. Algemene Vergadering: -------------------------------------------------------------------  
  De algemene ledenvergadering als orgaan van de Vereniging, alsook  ------  

bijeenkomsten van dit orgaan. -----------------------------------------------------------  
 b. FMS:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
  De Federatie Medisch Specialisten, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in  -  

het handelsregister onder nummer 40483480. --------------------------------------  
 c. KNMG:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
  De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der --------------  

Geneeskunst, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister  ---  
onder nummer 40476133. ----------------------------------------------------------------  

 d. LAD:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
  De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, gevestigd te  ---------  
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Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40477980. -----  
 e. Lid: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
  De gewone leden, de ereleden en de juniorleden van de Vereniging, tenzij   

uitdrukkelijk anders is bepaald. ----------------------------------------------------------  
 f. Medisch specialist: -------------------------------------------------------------------------  
  Een arts die is ingeschreven in een specialistenregister als omschreven  ---  

onder A.5. en A.6. in het Kaderbesluit CCMS met inwerkingtreding één  -----  
januari tweeduizend dertien. -------------------------------------------------------------  

 g. Praktiserend medisch specialist: --------------------------------------------------------  
  Een medische specialist die hetzij in vrij beroep hetzij in dienstverband  -----  

werkzaamheden verricht in Nederland als medisch specialist en  --------------  
patiëntenzorg-, opleidings- onderwijs-, onderzoeks- dan wel  -------------------  
managementactiviteiten verricht en is geregistreerd in een register zoals  ---  
dat wordt gehouden door de Registratiecommissie Geneeskundig  -----------  
Specialismen van de KNMG. ------------------------------------------------------------  

 h Raad van Toezicht:-------------------------------------------------------------------------  
   Het toezichthoudend en adviserend orgaan van de Vereniging. ----------------   
 i. Vereniging: -----------------------------------------------------------------------------------  
  De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, gevestigd te Utrecht,  ----------  

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40530420. ----------------  
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een   

begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van  --  
dit begrip of woord in, en omgekeerd.  ------------------------------------------------------  

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het  -  
mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in, en  ------------  
omgekeerd. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Naam en zetel ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. -------  
2. De Vereniging is gevestigd in de gemeente Utrecht.  -----------------------------------  
Artikel 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Doel -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het doel van de Vereniging is het ontwikkelen van de cardiologie en vasculaire   

geneeskunde in de ruimste zin van het woord, het bevorderen en het bewaken   
van de kwaliteit bij de beoefening van de cardiologie en vasculaire  ----------------  
geneeskunde, alsmede het behartigen van de sociale en economische -----------  
belangen van haar leden. ----------------------------------------------------------------------  

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -------------------------------------------  
 a.  het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten op het gebied van  --------  

cardiologie en vasculaire geneeskunde; ----------------------------------------------  
 b. het publiceren van het in de hiervoor bedoelde bijeenkomsten  ----------------  

verhandelde, alsmede van wetenschappelijke artikelen, en artikelen die  ----  
anderszins van belang zijn voor de ontwikkeling en praktijkvoering van de  -  
cardiologie en vasculaire geneeskunde; ----------------------------------------------  

 c. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de cardiologische  ----------  
opleiding en de beroepsuitoefening in brede zin, onder meer door het  -------  
organiseren en accrediteren van nascholing en het uitvoeren van visitaties;  

  d. het bevorderen en bewaken van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor  
een adequate cardiologische beroepsuitoefening onder meer door middel  -  
van het vertegenwoordigen van haar leden bij alle daarvoor van belang  ----  
zijnde instanties, de overheid daaronder begrepen; -------------------------------  
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 e. het verzamelen van gegevens en het opstellen van richtlijnen betreffende  -  
de praktijkvoering; --------------------------------------------------------------------------  

 f. het - indien financieel mogelijk - verstrekken van subsidie aan daartoe door  
het bestuur geselecteerde projecten; --------------------------------------------------  

 g. het contacten leggen en onderhouden met gelijksoortige buitenlandse  ------  
instellingen. ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Leden -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. a. De Vereniging kent gewone leden, ereleden en juniorleden. --------------------  
  De gewone leden, ereleden en juniorleden zijn leden in de zin van de wet  -  

en hebben alle aan het lidmaatschap van de Vereniging verbonden  ---------  
rechten en verplichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.  --------------  

 b. Daarnaast kent de Vereniging niet-praktiserende leden en buitengewone  --  
leden, welke echter geen leden zijn in de zin van de wet. ------------------------  

2. Gewone leden kunnen zijn:  -------------------------------------------------------------------  
 a. artsen die in het specialistenregister van de KNMG zijn ingeschreven als  --  

cardioloog; ------------------------------------------------------------------------------------  
 b. academici werkzaam in of met speciale belangstelling voor de cardiologie  -  

en/of de vasculaire geneeskunde, waarvan verwacht kan worden dat zij  ----  
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van het doel van  
de Vereniging, zulks ter beoordeling van het bestuur; -----------------------------  

 die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het  ---------  
bestuur tot de Vereniging als lid zijn toegelaten.  -----------------------------------------  

 Van de toelating of eventuele niet-toelating blijkt uit een door het bestuur  --------  
afgegeven verklaring. ---------------------------------------------------------------------------  

 Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering  -------  
alsnog tot toelating besluiten. De Algemene Vergadering kan deze  ----------------  
bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen  --------  
commissie, bestaande uit tenminste drie (3) personen, die geen deel uit mogen  
maken van het bestuur. -------------------------------------------------------------------------  

3. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die vanwege hun bijzondere  ----------  
verdiensten voor de cardiologie, de vasculaire geneeskunde of voor de  ----------  
Vereniging door het bestuur als erelid aan de Algemene Vergadering worden  --  
voorgesteld, en welk voorstel door de Algemene Vergadering is aangenomen.  -  

 Uitsluitend de ter vergadering in persoon aanwezige stemgerechtigde leden  ----  
kunnen schriftelijk en anoniem (indien mogelijk door middel van een  --------------  
stemsysteem) hun mening "voor" of "tegen" aan het bestuur kenbaar maken. ---  

 Benoeming tot erelid vereist een meerderheid van twee/derde van de geldig  ----  
uitgebrachte stemmen.  -------------------------------------------------------------------------  

 Het erelid wordt in de eerstvolgende Algemene Vergadering geïnstalleerd.  ------  
4. Juniorleden kunnen zijn artsen die in opleiding zijn voor het specialisme  ---------  

cardiologie, die zich schriftelijk als juniorlid bij het bestuur hebben aangemeld  --  
en door het bestuur tot de Vereniging als juniorlid zijn toegelaten.  ------------------  

 Van de toelating of eventuele niet-toelating blijkt uit een door het bestuur  --------  
afgegeven verklaring. ---------------------------------------------------------------------------  

 Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering  -------  
alsnog tot toelating besluiten. De Algemene Vergadering kan deze  ----------------  
bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen  --------  
commissie, bestaande uit tenminste drie (3) personen, die geen deel uit mogen  
maken van het bestuur. -------------------------------------------------------------------------  

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of  -----  



 4 

overgang. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Niet-praktiserende leden -----------------------------------------------------------------------------  
1. Niet-praktiserende leden kunnen zijn natuurlijke personen waarvan het  ----------  

lidmaatschap is geëindigd in verband met het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub b  --  
of sub c, die zich schriftelijk als niet-praktiserend lid bij het bestuur hebben  ------  
aangemeld en door het bestuur als niet-praktiserend lid zijn toegelaten. -----------  

 Van de toelating of eventuele niet-toelating blijkt uit een door het bestuur  --------  
afgegeven verklaring. ---------------------------------------------------------------------------  

2. Niet-praktiserende leden zijn verplicht de besluiten van het bestuur en de  -------  
Algemene Vergadering, alsmede de statuten en de door de Algemene  -----------  
Vergadering vastgestelde reglementen, te respecteren. --------------------------------  

3. Het bestuur is bevoegd een niet-praktiserend lid te schorsen voor een periode  -  
van ten hoogste drie (3) maanden, in geval het niet-praktiserend lid door  --------  
handelingen of gedragingen het belang van de Vereniging in ernstige mate  -----  
heeft geschaad. Gedurende de periode dat een niet-praktiserend lid is  -----------  
geschorst, kunnen de aan het zijn van niet-praktiserend lid verbonden rechten  -  
niet worden uitgeoefend. -----------------------------------------------------------------------  

4. Op niet-praktiserende leden zijn de bepalingen van artikel 7 van  -------------------  
overeenkomstige toepassing. -----------------------------------------------------------------  

Artikel 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Buitengewone leden -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die niet vallen onder de  -  

omschrijving van een lid of niet-praktiserend lid, die naar het oordeel van het  ---  
bestuur als belangstellend in de cardiologie en/of vasculaire geneeskunde voor  
het buitengewoon lidmaatschap in aanmerking komen, zich schriftelijk als  -------  
buitengewoon lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als  ----  
buitengewoon lid zijn toegelaten. -------------------------------------------------------------  

 Van de toelating of eventuele niet-toelating blijkt uit een door het bestuur  --------  
afgegeven verklaring. ---------------------------------------------------------------------------  

2. Het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van  -------------  
overeenkomstige toepassing.  ----------------------------------------------------------------  

Artikel 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Einde lidmaatschap ------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het lidmaatschap eindigt:  ----------------------------------------------------------------------  
 a. door het overlijden van het lid;  ----------------------------------------------------------  
 b. door opzegging door het lid; -------------------------------------------------------------  
 c. door opzegging door de vereniging;  ---------------------------------------------------  
 d. door ontzetting.  -----------------------------------------------------------------------------  
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het  

einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met  -------------  
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken; op deze  --  
termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.  ----------------------------  

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap  --  
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  -------------------------------------  

 Het lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:  --------  
 a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap  -  

te laten voortduren;  ------------------------------------------------------------------------  
 b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn  -  

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is  ----------  
geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de  ------------  
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geldelijke rechten en verplichtingen;  --------------------------------------------------  
 c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting  --  

van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.  --------  
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde  ---  

van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:  -------------------------  
 - wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand,  --  

twee maanden vóór het einde van het lopende boekjaar niet volledig aan  --  
zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende  ----------  
boekjaar heeft voldaan;  ------------------------------------------------------------------  

 - wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat  -  
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.  -------------  

 De opzeggingstermijn is ten minste vier weken; op deze termijn is de  -------------  
Algemene termijnenwet niet van toepassing. Indien een opzegging niet tijdig  ---  
heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het  ---------  
eerstvolgende boekjaar. 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. Het betrokken lid is bevoegd binnen  -  
één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de  -------  
Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan de behandeling van het  
beroep delegeren aan een commissie. -----------------------------------------------------  

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  ----  
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.  ---------------------------------------------------  

5. Het bestuur kan een lid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten,  -------------  
reglementen of besluiten van de Vereniging of de Vereniging op onredelijke  ----  
wijze benadeelt schorsen. De schorsing van een lid vervalt, indien het bestuur  -  
niet binnen drie (3) maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit   
tot ontzetting uit het lidmaatschap, tot opheffing van de schorsing of tot  ----------  
handhaving daarvan. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie (3)  -----  
maanden, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de  -----  
schorsing werd genomen, worden gehandhaafd. Het bepaalde in lid 4 met  ------  
betrekking tot beroep is van overeenkomstige toepassing. ----------------------------  

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de  ----------  
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.  -------------------------  

7. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het  ----------  
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De  -------  
informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de  ----  
website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien de vereniging  --------  
gebruik maakt van deze communicatiemiddelen. ----------------------------------------  

Artikel 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Regeling inzake verbondenheid KNMG, LAD en FMS ----------------------------------------  
1.  Personen die als gewoon lid toetreden of zijn toegetreden tot de Vereniging  ----  

alsmede ereleden die voldoen aan de vereisten voor een gewoon  -----------------  
lidmaatschap, zijn als zodanig onderworpen aan de statuten, reglementen en  --  
besluiten van de KNMG en haar organen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de   
in KNMG-verband vastgelegde gedragsregels, taakverdelingen en andere  ------  
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afspraken. Voorts zijn voormelde personen onderworpen aan de  -------------------  
tuchtrechtspraak van de KNMG. --------------------------------------------------------------  

2.  Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de  ---  
Vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS en voorts indien en voor  ----  
zolang de FMS kwalificeert als lid van de KNMG. ----------------------------------------  

3. Personen die als gewoon lid toetreden of zijn toegetreden tot de Vereniging  ----  
alsmede ereleden die voldoen aan de vereisten voor een gewoon lidmaatschap  
- doch een en ander voor zover zij kwalificeren als medisch specialist in  ---------  
dienstverband -, worden daardoor tevens lid van de LAD en zijn alsdan als  -----  
zodanig onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de LAD  --  
en haar organen.  --------------------------------------------------------------------------------  

4.  Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de  ---  
vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS en voorts indien en voor  -----  
zolang in dat geval de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 lid 11 van de  -------  
statuten van de FMS voortduurt. -------------------------------------------------------------  

5.  Beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging betekent tevens  ------------  
beëindiging van het lidmaatschap van de LAD, indien en voor zover het  ---------  
lidmaatschap van de LAD voortvloeit uit het bepaalde in lid 3 van dit artikel. De   
LAD wordt van de beëindiging als bedoeld in de vorige volzin door het bestuur  -  
op de hoogte gesteld. ---------------------------------------------------------------------------  

6.  Personen die als gewoon lid van de Vereniging toetreden of reeds zijn  -----------  
toegetreden alsmede ereleden die voldoen aan de vereisten voor een gewoon  -  
lidmaatschap, een en ander voor zover zij kwalificeren als praktiserend  ----------  
medisch specialist, kwalificeren als aangeslotene van de FMS en zijn alsdan  ---  
als zodanig onderworpen aan de statuten en reglementen van de FMS -----------  
alsmede aan de besluiten van de algemene vergadering van de FMS, voor  -----  
zover deze betrekking hebben op de aangeslotenen. De erkenning als  -----------  
aangeslotene komt te vervallen indien en zodra een gewoon lid niet langer  ------  
kwalificeert als gewoon lid dan wel een erelid niet langer voldoet aan de  ---------  
vereisten voor een gewoon lidmaatschap. De erkenning als aangeslotene komt  
tevens te vervallen indien en zodra de Vereniging niet langer kwalificeert als  ---  
federatielid van de FMS. ------------------------------------------------------------------------  

7.  Het bestuur is gehouden nieuwe en bestaande leden zoveel mogelijk op ---------  
transparante wijze te informeren over de mate waarin alsmede de doeleinden  --  
waarvoor de gegevens van leden aan de KNMG, de LAD en de FMS worden  --  
verstrekt. Nieuwe leden worden daartoe bij het aangaan van het lidmaatschap  -  
geïnformeerd. Bestaande leden worden geïnformeerd op het moment dat er  ----  
een wijziging plaatsvindt in de mate waarin en/of de doeleinden waarvoor  -------  
persoonsgegevens worden verstrekt ten opzichte van eerdere informatie die  ---  
daartoe door het bestuur aan de leden is verstrekt. -------------------------------------  

8.  Het bepaalde in lid 7 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de  ---  
Vereniging kwalificeert als federatielid van de FMS. -------------------------------------  

9.  Deze statuten mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de  ----------  
statuten van de FMS. Wijziging van het bepaalde in artikel 4 alsmede in dit  -----  
artikel behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van  --  
de FMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Geldmiddelen -------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de contributiegelden,  ------------  

eventuele entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere  -----------  
inkomsten. Erfstellingen kunnen door de Vereniging slechts worden aanvaard  -  
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onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ----------------------------------------------  
2. De gewone leden, de juniorleden, de niet-praktiserende leden en de  --------------  

buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, waarvan  
het bedrag per categorie op voorstel van het bestuur door de Algemene  ---------  
Vergadering wordt vastgesteld. ---------------------------------------------------------------  

 Behoudens het geval dat de Algemene Vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat  ---  
ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan  ------------  
vrijgesteld. ------------------------------------------------------------------------------------------  

BESTUUR -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Benoeming, schorsing en ontslag; belet of ontstentenis; werkwijze -----------------------  
1. Het bestuur bestaat uit vijf (5) natuurlijke personen. -------------------------------------  
2. Het bestuur bestaat uit tenminste de voorzitter, inkomend voorzitter, secretaris   

en penningmeester. De taakverdeling wordt nader bij reglement vastgesteld.  ---  
Eén of meer leden van het bestuur worden aangewezen om contacten te  --------  
onderhouden met de voorzitters van de in artikel 13 lid 1 bedoelde commissies.  

3. De benoeming van leden van het bestuur geschiedt door de Algemene  ----------  
Vergadering uit de leden. De functie van inkomend voorzitter zal in beginsel  ----  
afwisselend worden vervuld door een lid uit een academisch en een lid uit een  -  
niet-academisch instituut. ----------------------------------------------------------------------  

4. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de --------  
Algemene Vergadering. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid  -----  
gesteld zich in een Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij  ---  
zich doen bijstaan door een raadsman. -----------------------------------------------------  

 De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien de Algemene Vergadering niet  
binnen drie (3) maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot  -  
ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan  ----  
voor ten hoogste zes (6) maanden, ingaande op de datum waarop het besluit  --  
tot handhaving van de schorsing werd genomen, worden gehandhaafd. ----------  

5. De Raad van Toezicht is bevoegd een bestuurslid te schorsen, mits een  ---------  
zodanig besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste  --------------  
twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer  ----  
dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht  ----  
aanwezig of vertegenwoordigd is. ------------------------------------------------------------  

 Indien de Raad van Toezicht een bestuurslid heeft geschorst: -----------------------  
 a. kan een besluit tot handhaving of opheffing van de schorsing uitsluitend  ---  

worden genomen door de Algemene Vergadering; --------------------------------  
 b. geschiedt de in lid 4 van dit artikel bedoelde verantwoording van het  --------  

betrokken bestuurslid in de Algemene Vergadering. -------------------------------  
6. Geen bestuurslid kunnen zijn: -----------------------------------------------------------------  
 a. personen in dienst van de Vereniging; ------------------------------------------------  
 b. personen, die op grond van lid 7 van dit artikel niet herbenoembaar zijn; ----  
 c. personen, die een onevenredig persoonlijk belang (kunnen) hebben bij de  -  

Vereniging uit hoofde van een zakelijke en/of familierelatie (tot de tweede  -  
graad); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 d. personen, die het vrije beheer over hun vermogen hebben verloren; ----------  
 e. leden van de Raad van Toezicht, anders dan als waarnemend bestuurlid. --  
7. De voorzitter en de inkomend voorzitter worden benoemd voor een periode van  

ten hoogste twee (2) jaar met dien verstande dat de inkomend voorzitter ---------  
éénmaal herbenoembaar is als voorzitter en de voorzitter niet herbenoembaar  -  
is. De overige bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3)  ---  
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jaar, en zijn éénmaal herbenoembaar. ------------------------------------------------------  
 Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster;  ----  

een volgens rooster aftredend bestuurslid is - behoudens op grond van het  -----  
bepaalde in lid 6 onder b van dit artikel - onmiddellijk herbenoembaar. ------------  

 Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster  ---  
de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. ------------------------  

8. Een bestuurslid defungeert:  -------------------------------------------------------------------  
 a. door zijn overlijden;-------------------------------------------------------------------------  
 b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt  -----  

verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem -  
al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard; ---------------------------  

 c. door zijn ondercuratelestelling; ----------------------------------------------------------  
 d.  indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld; ----  
 e. door zijn periodiek aftreden;--------------------------------------------------------------  
 f. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);  -----------------------------------------------  
 g. door zijn ontslag door de rechtbank; ---------------------------------------------------  
 h.  door zijn ontslag verleend door de Algemene Vergadering; ----------------------  
 i. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht.  
9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur  ------  

behoudt zijn bevoegdheden.  ------------------------------------------------------------------  
 Indien een vacature moet worden vervuld maakt het bestuur dat tijdig aan de  --  

leden bekend, met - indien het bestuur of de Raad van Toezicht een voordracht  
voor de vervulling van een vacature doet - de namen van de kandidaten. Zowel  
het bestuur, de Raad van Toezicht als tenminste vijfentwintig (25) leden zijn  ----  
gelijkelijk bevoegd tot uiterlijk éénentwintig (21) dagen voor de datum van de  ---  
Algemene Vergadering, waarin over de vervulling moet worden besloten,  --------  
kandidaten voor te stellen. Bij een voordracht door het bestuur zal de Raad van  
Toezicht om advies gevraagd worden. ------------------------------------------------------  

 Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, nemen de  ----------------  
overgebleven bestuursleden het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet  -  
van alle bestuursleden wordt het bestuur waargenomen door een persoon die  -  
daartoe door de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, is of wordt  ------  
aangewezen. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen twee (2) weken tot een  --  
zodanige aanwijzing over dan wordt het bestuur waargenomen door de  ----------  
persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen.  --  
Indien de Algemene Vergadering niet binnen twee (2) weken na het verloop  ----  
van de hiervoor bedoelde termijn van twee (2) weken tot een zodanige  -----------  
aanwijzing overgaat dan wordt het bestuur waargenomen door de persoon die  -  
daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de  --  
Vereniging statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer  -----------------------  
belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. ---------------------------------------------  

10. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze regelt. Het  
besluit tot vaststellen van dit reglement is onderworpen aan de goedkeuring  ----  
van de Raad van Toezicht.---------------------------------------------------------------------  

11. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in  --  
de artikelen 20 tot en met 22 zoveel mogelijk van toepassing.  -----------------------  

Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Taak en bevoegdheden ------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. ----------------------------  
2. Het bestuur is, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mits met  -------  

instemming van de Raad van Toezicht, bevoegd tot het sluiten van  ----------------  
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overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van  -----------------  
registergoederen en tot het sluiten 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 derde verbindt. ------  

3. Voor 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 derde verbindt, is goedkeuring  ---  
van de Algemene Vergadering vereist. -----------------------------------------------------  

4.  Tegen een handelen in strijd met de leden 2 en 3 kan tegen derden beroep  -----  
worden gedaan.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vertegenwoordiging -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, voor zover uit de wet niet anders  -  

voortvloeit. -----------------------------------------------------------------------------------------  
2.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter  -----  

tezamen met de inkomend voorzitter, de secretaris of de penningmeester, of bij  
ontstentenis van de voorzitter aan twee gezamenlijk handelende  -------------------  
bestuursleden. ------------------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan  --  
derden, om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te  -----------------  
vertegenwoordigen.  -----------------------------------------------------------------------------  

4. In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of   
meer bestuurders kan de Algemene Vergadering een of meer personen  ---------  
aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen.  ------------------------------------  

Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Commissies ---------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De Vereniging kent tenminste de volgende commissies, waarvan de leden door  

het bestuur worden benoemd: ----------------------------------------------------------------  
 a. de Commissie Kwaliteit; -------------------------------------------------------------------  
 b. de Commissie Beroeps Belangen;  ----------------------------------------------------  
 c. de Congrescommissie; --------------------------------------------------------------------  
 e. het Concilium Cardiologicum.------------------------------------------------------------  
 Elk van deze commissies heeft tenminste drie (3) leden, waaronder een  ---------  

voorzitter die door het bestuur in functie wordt benoemd. ------------------------------  
2. Daarnaast kunnen door het bestuur meer commissies worden ingesteld,  ---------  

waarvan de taken en bevoegdheden bij reglement worden vastgesteld. -----------  
RAAD VAN TOEZICHT -------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag ----------------------------------------------  
1. De Raad van Toezicht, het toezichthoudend en adviserend orgaan van de  ------  

Vereniging, bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen  -------  
aantal van tenminste acht (8) en ten hoogste elf (11) natuurlijke personen. -------  

2. De benoeming, schorsing en het ontslag van leden van de Raad van Toezicht  -  
geschiedt door de Algemene Vergadering. Ten hoogste drie (3) leden van de  --  
Raad van Toezicht behoeven geen lid te zijn van de Vereniging. De Raad van  -  
Toezicht is niet bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te schorsen. ----------  

 De Algemene Vergadering stelt een profielschets op voor de Raad van  ----------  
Toezicht, zodanig dat wetenschap, onderzoek, onderwijs en beroeps-  ------------  
belangen, kwaliteitsbevordering en de verschillende geledingen van de  ----------  
Vereniging voldoende worden gerepresenteerd. Ook dient ernaar te worden  ----  
gestreefd dat in de Raad van Toezicht juridische, bestuurlijke alsmede  -----------  
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financiële expertise zal zijn vertegenwoordigd. -------------------------------------------  
3. Indien ter vervanging of ter uitbreiding van de Raad van Toezicht een vacature   

ontstaat, zal het bestuur deze vacature tijdig met, indien het bestuur of de  -------  
Raad van Toezicht een voordracht voor de vervulling van een vacature doet,  ---  
de namen van de kandidaten aan de leden bekend maken. Zowel het bestuur,  -  
de Raad van Toezicht als tenminste 25 leden zijn gelijkelijk bevoegd tot uiterlijk  
éénentwintig dagen voor de datum van de Algemene Vergadering, waarin over   
de vervulling moet worden besloten, kandidaten voor te stellen. ---------------------  

4. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:  ----------------------------------------  
 a. medewerkers van de Vereniging; -------------------------------------------------------  
 b. personen die gedurende zes (6) jaar (al dan niet onderbroken) lid van de  --  

Raad van Toezicht zijn geweest; -------------------------------------------------------  
 c. personen, die een onevenredig persoonlijk belang kunnen hebben bij de  ---  

Vereniging uit hoofde van een zakelijke en/of familie relatie; --------------------  
 d. personen, die het vrije beheer over hun vermogen hebben verloren; ----------  
 e. bestuursleden van de Vereniging. ------------------------------------------------------  
5.  De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan onderling   

vaststellen welk lid van de Raad van Toezicht met welke taak meer in het  -------  
bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke  ------  
verantwoordelijkheid van alle leden van de Raad van Toezicht voor het  ----------  
uitvoeren van de opgedragen taken onverlet. ---------------------------------------------  

6. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie  -  
(3) jaar. Leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad   
van Toezicht op te maken rooster; een volgens rooster aftredend lid van de  -----  
Raad van Toezicht is, met inachtneming van het bepaalde onder b van lid 4 dit   
artikel, onmiddellijk herbenoembaar. --------------------------------------------------------  

 De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in  ---  
van degene in wiens vacature zij of hij werd benoemd. ---------------------------------  

7. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:  -------------------------------------------  
 a. door zijn overlijden;-------------------------------------------------------------------------  
 b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);------------------------------------------------  
 c. door ommekomst van zijn benoemingstermijn. --------------------------------------  
 Onverminderd het hiervoor bepaalde, defungeert een lid van de Raad van  ------  

Toezicht door het aanvaarden van een benoeming tot lid van het bestuur,  -------  
anders dan als waarnemer. --------------------------------------------------------------------  

8. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden.  ----------------  
Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Taken en bevoegdheden -----------------------------------------------------------------------------  
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak: --------------------------------------------------------  
 a. toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang -  

van zaken in de Vereniging;--------------------------------------------------------------  
 b. het bestuur met raad ter zijde te staan. -----------------------------------------------  
 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich  -  

naar het belang van de Vereniging. ----------------------------------------------------------  
2.  Naast alle taken en bevoegdheden, die de Raad van Toezicht krachtens  --------  

andere bepalingen van deze statuten en/of reglementen van de Vereniging  -----  
toekomen, is de Raad van Toezicht belast met de voorafgaande goedkeuring  --  
van de navolgende besluiten van het bestuur: --------------------------------------------  

 a. de strategie van de Vereniging, beschreven in een meerjarenplan;------------  
 b.  de begroting en het jaarplan met daarin vermeld de investerings- en  --------  

financieringsplannen, alsmede uitgaven welke niet in de begroting zijn  ------  
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voorzien; --------------------------------------------------------------------------------------  
 c. het vaststellen van reglementen voor alle onderwerpen die nadere regeling  

behoeven; ------------------------------------------------------------------------------------  
 d. het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame samenwerking van de  --  

Vereniging met andere rechtspersonen/instellingen, dan wel het oprichten  -  
van of deelnemen in andere rechtspersonen; ---------------------------------------  

 e. wijzigingen, die in belangrijke mate ingrijpen in de structuur, de interne  -----  
organisatie en/of de werkwijze van de Vereniging; ---------------------------------  

 f. het verlenen alsmede het intrekken van de opdracht aan een deskundige,  -  
als bedoeld in artikel 2:393 van Burgerlijk Wetboek, tot onderzoek van de --  
jaarrekening van de Vereniging; --------------------------------------------------------  

 g. het aanvragen van faillissement en van (voorlopige) surséance van  ---------  
betaling van de Vereniging, alsmede ontbinding van de Vereniging. ----------  

4. De Raad van Toezicht is, indien dit naar zijn oordeel in het kader van de ---------  
uitoefening van zijn taak nodig is, bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn  --  
goedkeuring te onderwerpen, mits de Raad van Toezicht deze besluiten  ---------  
duidelijk omschrijft en hiervan schriftelijk melding maakt aan het bestuur. Bij  ----  
verschil van mening ter zake tussen de Raad van Toezicht en het bestuur  -------  
beslist de Algemene Vergadering. -----------------------------------------------------------  

5. De Raad van Toezicht ontvangt, voor de uitoefening van zijn taken, alle  ----------  
informatie van het bestuur. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening  ----  
van zijn taak, voor rekening van de Vereniging, doen bijstaan door  ----------------  
deskundigen. --------------------------------------------------------------------------------------  

6.  De Raad van Toezicht is voor de uitoefening van zijn taken, bevoegd inzage te   
nemen en te doen nemen in alle boeken, bescheiden, correspondentie en  ------  
andere gegevensdragers van de Vereniging; indien de Raad van Toezicht  ------  
aanleiding ziet tot het nemen van inzage, wijst hij uit zijn midden één of twee  ---  
afgevaardigden aan, hen wordt de toegang tot alle bij de Vereniging in gebruik   
zijnde ruimten en terreinen verleend. --------------------------------------------------------  

Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Werkwijze ------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Op de vergaderingen en de besluitvorming van de Raad van Toezicht is het  ----  

bepaalde in de artikelen 20 tot en met 22 zoveel mogelijk van toepassing.  -------  
2. Bestuursleden hebben slechts toegang tot de vergaderingen van de Raad van  -  

Toezicht, niet zijnde vergaderingen als bedoeld in artikel 17, indien zij daartoe  -  
zijn uitgenodigd. In het laatste geval zijn de bestuursleden verplicht de  -----------  
betreffende vergadering bij te wonen. -------------------------------------------------------  

Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht ----------  
1. Tenminste een (1) maal per jaar komen de leden van het bestuur, de leden van  

de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Commissie Kwaliteit in een  -------  
gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen   
van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. Andere commissies  -------  
kunnen op verzoek van de Raad van Toezicht uitgenodigd worden voor een  ----  
vergadering met het bestuur en de Raad van Toezicht. --------------------------------  

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het -----------  
 bestuur en de Raad van Toezicht, gelijkelijk bevoegd. ----------------------------------  
3. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de Voorzitter van het  ---  

bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
4. De bestuursleden zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de  -------  

vergaderingen met de Raad van Toezicht bij te wonen. --------------------------------  
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Artikel 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Raad van Advies ---------------------------------------------------------------------------------------  
1. De Vereniging kent een Raad van Advies, die bestaat uit gewone leden van de   

Vereniging, die de functie van voorzitter of secretaris van het bestuur vervuld  --  
hebben, tenzij zij het bestuur schriftelijk hebben laten weten geen deel te willen  
uitmaken van de Raad van Advies. ----------------------------------------------------------  

2.  De Raad van Advies heeft tot taak het al dan niet op verzoek van het bestuur  --  
en/of de Raad van Toezicht geven van advies aan de organen van de  ------------  
Vereniging omtrent alle zaken waarvan de Raad van Advies zulks wenselijk  ----  
voorkomt. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bureau en directeur -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Onder goedkeuring van de Algemene Vergadering kan het bestuur besluiten  ---  

tot het instellen van een bureau. Onder gelijke voorwaarden kan een directeur  -  
worden aangesteld die belast is met de dagelijkse leiding van het bureau. --------  

2. Indien een directeur is aangesteld, kan deze in de uitoefening van zijn functie  --  
worden geschorst door het bestuur. Voorts is het bestuur bevoegd de directeur   
van zijn functie te ontheffen. De arbeidsvoorwaarden van de directeur worden  -  
vastgesteld door het bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht. ----  

3. De taken en bevoegdheden van de directeur worden vastgesteld en kunnen  ----  
worden uitgebreid of ingeperkt door het bestuur. Het bestuur legt de taken en  --  
bevoegdheden van de directeur vast in een directiereglement. Het bestuur is  ---  
bevoegd na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht het  ----------  
directiereglement te wijzigen of in te trekken. ---------------------------------------------  

4.  Het bestuur kan aan de directeur procuratie verlenen op zodanige terreinen als  
het bestuur raadzaam acht. Het bestuur kan voorts aan andere personen  -------  
procuratie verlenen op zodanige terreinen als het Be- stuur raadzaam acht. De   
aard en omvang van elke procuratie, zomede de wijziging of intrekking  -----------  
daarvan, dient te worden ingeschreven in het handelsregister. -----------------------  

ALGEMENE VERGADERING ----------------------------------------------------------------------  
Artikel 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bijeenroeping. Plaats van de vergadering -------------------------------------------------------  
1. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk  

oordeelt, doch tenminste twee (2) maal per jaar, of wanneer het daartoe  ---------  
volgens de wet of de statuten gehouden is. De bevoegdheid tot bijeenroeping  --  
van de Algemene Vergadering komt voorts toe aan de Raad van Toezicht. -------  

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is   
tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige  ----  
Algemene Vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een  ---  
Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Een  -  
gelijke plicht rust op de Raad van Toezicht. -----------------------------------------------  

 Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt  ------------  
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping, overeenkomstig het  -  
in lid 3 van dit artikel bepaalde, van de Algemene Vergadering overgaan. --------  

3. De bijeenroeping van de Algemene Vergadering geschiedt door schriftelijke  ----  
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste vijftien (15)  
dagen. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Tenminste  --  
twee (2) maal per jaar wordt in ieder geval geagendeerd: -----------------------------  

 - het verslag van de Commissie Kwaliteit; ----------------------------------------------  
 - het verslag van de Commissie Beroeps Belangen; en ----------------------------  
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 - een (interim) financieel verslag.  --------------------------------------------------------  
Artikel 21 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering ---------------------------------------  
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de gewone leden, de ereleden,   

de juniorleden en de niet-praktiserende leden, allen voor zover zij niet  ------------  
geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.  

 Een geschorst persoon heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin het   
besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt  --------  
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. ------------------------------  

2. Indien een lid zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen,  -  
dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet  ------  
worden overhandigd aan de voorzitter van de Algemene Vergadering. Een lid  --  
kan voor niet meer dan twee leden als gevolmachtigde optreden. -------------------  

3. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur   
of, bij diens afwezigheid, door de inkomend voorzitter van het bestuur, of door  -  
een door de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen  --------  
persoon. Zijn vorenbedoelde personen niet aanwezig en wijst de Raad van  -----  
Toezicht geen persoon aan, dan voor- ziet de Algemene Vergadering zelf in  ----  
haar leiding. ----------------------------------------------------------------------------------------  

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene ------------  
 Vergadering worden gehouden. --------------------------------------------------------------  
5. Het door de voorzitter van de vergadering ter Algemene Vergadering  -------------  

uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.  -------  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd  ------  
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  ---------------------------------  

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter  --  
van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe  -----------  
stemming plaats indien de meerderheid van de Algemene 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.  ---------------------  

6. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden  -----  
door een door de voorzitter aangewezen persoon. --------------------------------------  

 Deze notulen worden in een volgende Algemene Vergadering vastgesteld en  --  
ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering  -----------  
ondertekend. --------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Stemrecht. Besluitvorming ---------------------------------------------------------------------------  
1.  Alle gewone leden, ereleden en juniorleden die niet zijn geschorst, hebben in  --  

een Algemene Vergadering stemrecht. Ieder lid heeft één stem.  --------------------  
2. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere  -----------  

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid  --  
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het  -------  
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan  -------  
beslist het lot. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een  ---------  
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,  
op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht, zo nodig na  ----------------  
tussenstemming. ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de Algemene Vergadering  ------  
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits  ----  
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met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van  -  
de Algemene Vergadering.  --------------------------------------------------------------------  

Artikel 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Boekjaar. Jaarrekening -------------------------------------------------------------------------------  
1. Het boekjaar van de Vereniging is het kalenderjaar. ------------------------------------  
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de  --------------  

Vereniging, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5)  -----  
maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere  ----------------  
omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op  ----  
over dat boekjaar. --------------------------------------------------------------------------------  

3. De jaarrekening wordt ondertekend door ieder bestuurslid. Indien de  --------------  
ondertekening van één of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder  ---------  
opgave van reden melding gemaakt. --------------------------------------------------------  

4.  Het bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het  --------  
jaarverslag en de krachtens meer bedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens  --  
zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van  -----------  
oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het  -  
kantoor van de Vereniging aanwezig zijn. Leden kunnen die stukken aldaar  -----  
inzien en er kosteloos een afschrift van ver- krijgen. ------------------------------------  

5.  De Algemene Vergadering verleent aan een registeraccountant of andere  -------  
deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek - beiden  ---  
hierna aan te duiden als de "Deskundige" - dan wel een organisatie waarin  -----  
zodanige Deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de  --------  
opgemaakte jaarrekening. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over,  --  
dan is de Raad van Toezicht of - zo deze daartoe niet overgaat - het bestuur  ---  
bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen. De Algemene Vergadering kan  --  
de opdracht, als hiervoor in dit lid bedoeld, te allen tijde intrekken en deze aan  -  
een andere Deskundige verlenen. -----------------------------------------------------------  

6. De Deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van  -----  
Toezicht en aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een  -------  
verklaring weer. -----------------------------------------------------------------------------------  

7. Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 5  ---  
van dit artikel bedoelde opdracht achterwege blijven of kan de opdracht aan  ----  
een ander dan de aldaar bedoelde Deskundige worden verleend. -------------------  

8.  Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering. De   
vaststelling strekt, tenzij de Algemene Vergadering een voorbehoud maakt, tot   
décharge van de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht voor  ---  
het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. -----------------------------------------  

9. Indien een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening is vereist en   
de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van die verklaring,  
kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens   
een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. ----------  

Artikel 24 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Statutenwijziging ---------------------------------------------------------------------------------------  
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de  ----  

Algemene Vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat  -------  
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, en met inachtneming  -  
van het bepaalde in artikel 8 lid 9. Het besluit tot wijziging van de statuten  -------  
behoeft de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.  --------------------  

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een  -----  
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijftien (15)  ---  
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dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de  
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, 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 Vergadering slechts  --------  
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het  ------  
aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering. ---------------------------------------  

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

 Het bestuur alsmede tot vertegenwoordiging van de Vereniging bevoegde  ------  
bestuursleden zijn tevens bevoegd de akte van statutenwijziging te doen  --------  
verlijden. --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter  
Algemene Vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd  --  
zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt  -------------  
genomen. -------------------------------------------------------------------------------------------  

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van ----------  
statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze  
na de wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister. ------------------------  

Artikel 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ontbinding en vereffening ----------------------------------------------------------------------------  
1. Het bepaalde in het voorgaande artikel leden 1, 2, 3 en 5 is van  --------------------  

overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Vergadering tot  -  
ontbinding van de Vereniging. -----------------------------------------------------------------  

2 De Algemene Vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de  ----  
bestemming vast van het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in  ---------------------  
overeenstemming met het doel van de Vereniging. --------------------------------------  

3. De vereffening geschiedt door de bestuursleden. ----------------------------------------  
4. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening  

van haar vermogen nodig is. ------------------------------------------------------------------  
 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel  ---  

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging  -------  
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".  

5. De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan  ---  
wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars  --  
doen van het ophouden te bestaan van de Vereniging opgave aan het  -----------  
handelsregister. -----------------------------------------------------------------------------------  

6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden ----------  
vereniging moeten na afloop van de vereffening worden bewaard gedurende  ---  
de wettelijk voorgeschreven termijn. Bewaarder is degene die door de ------------  
vereffenaars als zodanig wordt aangewezen. ---------------------------------------------  

 Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder   
zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister. ----------------------------------  

Artikel 26 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reglementen --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De Algemene Vergadering kan, behoudens het bepaalde in artikel 10 lid 10,  ----  

één of meer reglementen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze  --  
statuten niet of niet volledig voorzien, vaststellen en wijzigen. ------------------------  

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

 Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het  ---------  
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bepaalde in artikel 24 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. ----------  
Overgangsbepaling ------------------------------------------------------------------------------------  
Degene die ten tijde van het verlijden van deze akte van statutenwijziging gewoon  -  
lid is van de vereniging, en niet voldoet aan de vereisten van artikel 4 lid 2, wordt  ---  
voor de duur van zijn lidmaatschap ontheven van die vereisten.  --------------------------  
Indien hij echter na het verlijden van deze akte van statutenwijziging eenmaal aan  --  
die vereisten is gaan voldoen, is het bepaalde in artikel 7 lid 3 onverminderd van  ----  
toepassing.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
SLOT VAN DE AKTE  --------------------------------------------------------------------------------  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.  -----------------------------------------------  
Deze akte is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van de akte vermeld.------  
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan heb ik, notaris, aan de  -  
verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud daarvan en  --------  
daarop een toelichting gegeven.  ------------------------------------------------------------------  
De verschenen persoon verklaarde tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze   
akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing daarvan in te  ------------  
stemmen. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Daarna is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de  -------------  
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend,  ----------------------  
om dertien uur en twintig minuten.  ----------------------------------------------------------------  
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
door mr. V. Haarmans, kandidaat-notaris, 

waarnemer van mr. J.Chr. de Jonge, 
notaris te Utrecht, 

op 4 februari 2015. 
 
 
 
 
 

 


