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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE
TE GEMEENTE SOEST GEVESTIGDE
VERENIGING
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE
zoals deze luiden na de statutenwijziging de dato * 2017
verleden voor mr. J.H.P. de Breet, notaris te Bergen op Zoom

De Breet Notariaat, notaris & adviseurs

Naam en Zetel ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie en ---heeft haar zetel in de gemeente Soest.----------------------------------------------------------Doel ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging stelt zich ten doel het optimaal behartigen van de belangen van de --Narcolepsie-patiënten en tracht dit doel langs wettelijke weg te bereiken door: -------a. het verzamelen en doorgeven van haar leden van informatie omtrent ------------narcolepsie en het geven van adviezen; ---------------------------------------------------b. het organiseren van bijeenkomsten en lezingen en het actief bekendheid geven
aan narcolepsie; ---------------------------------------------------------------------------------c. de leden in de gelegenheid stellen tot lotgenotencontact; -----------------------------d. het vestigen van een landelijk telefonisch contactadres; ------------------------------e. het wegnemen van onbegrip ten aanzien van narcolepsie; ---------------------------f. het zich laten adviseren door medische en paramedische deskundigen; ---------g. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van narcolepsie -en ondersteunen daarvan met ervaring van haar leden;-------------------------------h. samen te werken met verenigingen, stichtingen en andere instellingen, welke -samenwerken gezien het doel van die verenigingen, stichtingen en andere -----instellingen bevorderlijk zou kunnen zijn voor het doel van de vereniging; --------i. andere middelen, welke het gestelde doel kunnen bevorderen. ---------------------Geldmiddelen -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ----------------------------------------------a. contributies van de leden; ---------------------------------------------------------------------b. bijdragen van de begunstigers; --------------------------------------------------------------c. subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen; ---------------------------------------d. inkomsten uit eigen vermogen; --------------------------------------------------------------e. overige baten. ------------------------------------------------------------------------------------Lidmaatschap-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kent leden en begunstigers. ------------------------------------------------
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2.

Leden zijn: ----------------------------------------------------------------------------------------a. zij die lijden aan narcolepsie en zij bij wie het vermoeden bestaat dat zij ---aan narcolepsie lijden;--------------------------------------------------------------------b. zij die in nauwe relatie staan tot personen die lijden aan narcolepsie;--------c. zij die op persoonlijke titel zijn aangezocht. -----------------------------------------3. Begunstigers zijn: -------------------------------------------------------------------------------a. zij die het doel van de vereniging daadwerkelijk willen steunen zonder lid te
zijn. --------------------------------------------------------------------------------------------4. De leden treden toe overeenkomstig het in artikel 5 gestelde. -----------------------5. het bestand van namen en adressen van leden en begunstigers staan de ------secretaris en de penningmeester uitsluitend ter beschikking voor ------------------verenigingsdoeleinden. ------------------------------------------------------------------------6. Namen en adressen van leden en begunstigers worden niet aan derden ter ----beschikking gesteld. ----------------------------------------------------------------------------Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------Als lid kunnen worden toegelaten zij die de wens daartoe te kennen hebben --------gegeven aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist over de toelating. -Bij niet-toelating kan op verzoek de algemene vergadering alsnog anders beslissen.
Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt:----------------------------------------------------------------------a. door overlijden; -----------------------------------------------------------------------------b. door opzegging door het lid; ------------------------------------------------------------c. door opzegging namens de vereniging; ----------------------------------------------d. door ontzetting.-----------------------------------------------------------------------------2. In geval als bedoeld in lid 1 sub b, dient de schriftelijke opzegging minimaal ---dertig dagen voor het einde van een verenigingsjaar in het bezit van de ---------secretaris van de vereniging te zijn. Het lidmaatschap wordt alsdan als ----------beëindigd beschouwd op de laatste dag van het lopende verenigingsjaar. Het -lidmaatschap kan echter 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 tegen het einde van het lopende boekjaar, met in --acht nemen van een opzegtermijn van tenminste dertig dagen, wanneer het lid
na daartoe schriftelijk te zijn aangemeend, 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 statutenvoor het lidmaatschap
gesteld worden, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. --------------------------------------De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van reden(en). ---------------------4. In het geval als bedoeld in lid 1 sub d kan het bestuur tot ontzetting besluiten --wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der -----------vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ---------------Het betrokken lid wordt ten spoedigst schriftelijk van het besluit tot ontzetting --met opgave van reden(en) in kennis gesteld. --------------------------------------------5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft ----desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. -------------Jaarlijkse bijdrage-----------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------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, (gedeeltelijk) vrijstellingen van contributiebetaling verlenen. -
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Bestuur -------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen,
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester -------aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester kan door een persoon
worden vervuld. ----------------------------------------------------------------------------------2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de ------meerderjarige leden van de vereniging. ---------------------------------------------------De algemene vergadering stelt het aantal leden vast. ---------------------------------3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. -----Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een ---door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend -------bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar voor wederom vier jaar. Na een -----aaneengesloten zittingsduur van acht jaar is een bestuurslid voor een periode van minimaal één jaar niet herbenoembaar. ----------------------------------------------4. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een bestuurslid dat
in een tussentijdse vacature voorziet neemt op het rooster de plaats van zijn --voorganger in. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. --------------------5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de ---------algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing
of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van -----------twee/derde van de uitgebrachte stemmen ------------------------------------------------6. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de ----------schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in -de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een -------raadsman doen bijstaan. ----------------------------------------------------------------------Bestuurstaak-Vertegenwoordiging ------------------------------------------------------------Artikel 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ----------------------------2. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede
bevoegd tot: --------------------------------------------------------------------------------------I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen --welke een bij huishoudelijk reglement nader te bepalen bedrag of waarde te boven gaan, onverminderd het hierna onder II. bepaalde. -------------------II. a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik verkrijgen en geven van onroerende goederen; --------------------------------------------------------b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging ----------bankkrediet wordt verleend; -------------------------------------------------------c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen ---van gelden, waaronder niet begrepen het gebruik maken van een aan
de vereniging verleend bankkrediet; --------------------------------------------d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of ----bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van -----------------overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk ------medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. --------------3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor --------besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor onder lid 2 -------------omschreven. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze -------------rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. Tegen het ------ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan. ----4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.---------------------------------------------5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
met de secretaris of de penningmeester. --------------------------------------------------6. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, om de -----vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----------7. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van werkgroepen en commissies die het
bestuur bijstaan bij het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. -------Algemene Vergadering ----------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden gehouden in een plaats in Nederland. ----Plaats, datum en tijd van een vergadering moeten bij oproeping tot een ---------algemene vergadering bekend worden gemaakt, bij gebreke van een ------------aangewezen plaats de algemene vergadering zal plaatsvinden in de gemeente
waar de vereniging is gevestigd. ------------------------------------------------------------2. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn met hun begeleiders, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. ---------------------------------------------------Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit
tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. ---3. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van --hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere -----------stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn -----stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als -------------gevolmachtigde optreden. ---------------------------------------------------------------------4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering ------stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met ---voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de --algemene vergadering. ------------------------------------------------------------------------5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ----------vergadering worden gehouden. --------------------------------------------------------------6. 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, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na ------------tussenstemming. --------------------------------------------------------------------------------Besluitvorming Algemene Vergadering ------------------------------------------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens -----------afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. ----------------------------------Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar ---leiding. ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. ----------------------------------------------Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd -----gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.---------------------------------Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de -----
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meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet --hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit --------verlangt. -------------------------------------------------------------------------------------------Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -----------------oorspronkelijke stemming. --------------------------------------------------------------------3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door
de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. ---------------Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die ---vergadering ondertekend. ---------------------------------------------------------------------4. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze ------termijn door de algemene vergadering. ----------------------------------------------------5. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige lid, worden algemene ---vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk ----oordeelt. -------------------------------------------------------------------------------------------6. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/derde 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 weken na --------indiening van het verzoek ---------------------------------------------------------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, ----kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering -overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.-------------------------7. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk ----------mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven ----dagen. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----------------8. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering ------------plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten ---nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan
de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin -------------rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal de aanwezigen als --gerechtigd is tot het uitbrengen van in die vergadering van één/derde gedeelte
der stemmen zich daartegen verzet.--------------------------------------------------------Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld. ------------------------------------------------------------------9. Indien op grond van het hiervoor bepaalde geen geldig besluit kan worden -----genomen zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen te houden niet -vroeger dan zeven dagen en niet later dan vier weken na de eerste --------------vergadering. --------------------------------------------------------------------------------------In de oproeping tot deze vergadering zal mededeling worden gedaan dat de ---komende vergadering een tweede vergadering is. In deze vergadering zal over
de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen worden genomen ongeacht --het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden uitgebracht. -------------------Artikel 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. --2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit altijd haar rechten en verplichtingen ------kunnen worden gekend. ------------------------------------------------------------------------
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3.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vijf 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 lasten, rekening en verantwoording over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. ---------------------------------------------Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in ----rechte van het bestuur vorderen. ------------------------------------------------------------4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De ----commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en ------brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ----------Elk lid treedt af na een zittingsperiode van twee jaar en is dan nog eenmaal ---terstond verkiesbaar voor een periode van één jaar. -----------------------------------5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ------------boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Wijziging van de statuten van de vereniging zijn slechts mogelijk in een daartoe
uitdrukkelijk door het bestuur of door tenminste één/vijfde van het aantal --------stemgerechtigden leden van de vereniging, bijeengeroepen vergadering van de
Algemene Ledenvergadering, met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------------------------2. Bij de oproeping tot deze vergadering dient de letterlijke tekst van de ------------voorgestelde wijziging te zijn toegevoegd. ------------------------------------------------3. Wijzigingen in de statuten treden eerst in werking, nadat zij bij notariële akte zijn
geconstateerd. -----------------------------------------------------------------------------------Ontbinding ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De verenigingkan worden ontbonden door een besluit van de algemene --------vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel 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 worden uitgekeerd. ---------------------------------------------------------------Huishoudelijk Reglement -------------------------------------------------------------------------Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ----------2. In alle gevallen waarin de statuten of het 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. --------------------------------------

