
DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE 

TE GEMEENTE TIEL GEVESTIGDE 

VERENIGING 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE 

zoals deze luiden na de statutenwijziging de dato * 2021 

verleden voor…………….., notaris te …………. 

…………….., notaris & adviseurs 

Daar waar hij/hem/zijn staat in deze acte kan iedere gender identiteit worden gelezen. 

Naam en Zetel ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie en ---- 

heeft haar zetel in de gemeente Tiel. 

 De vereniging bestaat uit: 

a. Leden: narcolepsie-patiënten, hun naasten en eventuele andere betrokkenen; 

b. De algemene ledenvergadering, zijnde alle leden, verder ALV genoemd; ------ 

c. Het bestuur; ------ 

d. De ledenraad als vertegenwoordiging van de leden.-------------------------------------------------------

- 

Doelstelling ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de --- 

narcolepsie-patiënten en hun naasten. De vereniging tracht dit doel te  

bereiken door: ------- 

a. het verzamelen en doorgeven van informatie aan haar leden omtrent ------------- 

narcolepsie en het geven van adviezen; ---------------------------------------------------- 

b. het organiseren van bijeenkomsten en lezingen en het actief bekendheid geven 

aan narcolepsie; ---------------------------------------------------------------------------------- 

c. het in de gelegenheid stellen tot lotgenotencontact voor narcolepsie-patiënten en hun naasten; 

d. het vestigen van een landelijk contactadres; ------------------------------- 

f. het overleggen met medische en paramedische deskundigen; ---------- 

g. het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van narcolepsie door hiervoor 

ervaringsdeskundigheid in te zetten; -------------------------------- 



h. het samen werken met andere verenigingen, stichtingen of instellingen, die bevorderlijk zou 

kunnen zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging; --------- 

i. het inzetten van andere middelen, die het gestelde doel kunnen bevorderen. ---------------------- 

 

Geldmiddelen ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ----------------------------------------------- 

a. contributies van de leden; ---------------------------------------------------------------------- 

b. donaties van de begunstigers; --------------------------------------------------------------- 

c. subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen; ---------------------------------------- 

d. inkomsten uit eigen vermogen; --------------------------------------------------------------- 

e. overige baten. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Leden en begunstigers------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. De vereniging kent leden en begunstigers. ------------------------------------------------  

2. Leden zijn: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 a. Narcolepsie-patiënten: zij die lijden aan narcolepsie en zij bij wie het vermoeden bestaat dat zij ---- 

aan narcolepsie lijden; --------------------------------------------------------------------- 

 b. Naasten: zij die in nauwe relatie staan tot narcolepsie-patiënten; --------- 

 c. Andere betrokkenen: zij die op persoonlijke titel zijn aangezocht of aangemeld. -------------------------

----------------- 

3. Begunstigers zijn: -------------------------------------------------------------------------------- 

 zij die het doel van de vereniging daadwerkelijk willen steunen zonder lid te zijn. --------------------------

------------------------------------------------------------------- 

4. Gegevens van leden en begunstigers zijn alleen toegankelijk voor het secretariaat en bestuurders. 

5. Contactgegevens van leden en begunstigers staan de bestuurders, het secretariaat----------- 

en ondersteunende organisaties uitsluitend ter beschikking voor verenigingsdoeleinden. ---------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 opzegging schriftelijk of per mail minimaal ---- 

dertig dagen voor het einde van een verenigingsjaar in het bezit van de ---------- 

secretaris van de vereniging te zijn. Het lidmaatschap wordt als dan als ----------- 

beëindigd beschouwd op de laatste dag van het lopende verenigingsjaar.  

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 te zijn aangemaand, zijn/haar geldelijke verplichtingen --- 

niet heeft voldaan. De opzegging geschiedt schriftelijk  of per mail 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 of per mail 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 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door het bestuur--- 

en de ledenraad wordt vastgesteld door indexering per 3 jaar. -------------------------------------------------- 

Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap mogelijk die nader zijn uitgewerkt in het 

huishoudelijk regelement. ------------ 

2. Het bestuur kan, in samenspraak met de ledenraad, bij daarvoor in aanmerking komende gevallen, 

(gedeeltelijk) vrijstellingen van contributiebetaling verlenen. -  

Bestuur -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee 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 één persoon 

worden vervuld. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. De bestuursleden worden door de ledenraad benoemd uit de ------- 

meerderjarige leden van de vereniging. ---------------------------------------------------- 

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

Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende 

jaarvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een ---- 

door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend -------- 

bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar voor wederom drie jaar. Na een ------ 

aaneengesloten zittingsduur van zes jaar is een bestuurslid voor een periode - 

van minimaal twee jaar niet herbenoembaar. ----------------------------------------------- 

4. Een niet voltallig bestuur blijft bestuurs bevoegd onder toezicht en met instemming van de  

ledenraad.-------------------- 

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

 ledenraad worden geschorst of ontslagen, met een meerderheid van twee/derde------ 

van de uitgebrachte stemmen ------------------------------------------------- 

6. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in -- 

de jaarvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een -------- 

raadsman doen bijstaan. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2. Het bestuur is medebevoegd tot: ------------------------------------------------------ 

 I. Het doen van uitgaven en het verrichten van investeringen --- 

tot een bij Huishoudelijk reglement nader te bepalen bedrag of waarde. Het bepaalde bedrag kan 

slechts te boven worden gegaan indien het is opgenomen in de begroting of goedgekeurd is door de 

ledenraad.------------------- 

II. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik verkrijgen en geven - 

van onroerende goederen; --------------------------------------------------------- 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, om de ------ 

vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ------------ 

4. Het bestuur is bevoegd tot het delegeren van werkzaamheden aan derden die het 



bestuur bijstaan bij het bereiken van de doelstellingen van de vereniging. -------- 

 

Ledenraad 

Artikel 9 

Ledenraad; samenstelling  

1. De ledenraad bestaat uit afgevaardigde leden 

("ledenraadsleden") gekozen overeenkomstig het in artikel 10 bepaalde.  

Door de leden worden uit hun midden ten minste vijf (5) en ten hoogste tien (10) 

ledenraadsleden gekozen.  

2. De ledenraadsleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en 

kunnen, na een nieuwe kandidaatstelling op 

de wijze als in het Huishoudelijk reglement wordt voorzien, aansluitend worden herkozen voor drie 

jaar. Er is een maximum van 6  jaar in zittingstermijn van een raadslid. Daarna is deze 2 jaar niet 

verkiesbaar, bestuur. 

3. Ledenraadsleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. 

Zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten. Deze vergoedingen 

worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt. 

4. Ledenraad; verkiezingen  

a. Meerderjarige personen die lid zijn van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen 

b. Alle leden worden in de gelegenheid gesteld hun stem voor een raadslid uit te brengen, digitaal of 

schriftelijk; 

c. Regels omtrent de verkiezingen van ledenraadsleden en de wijze van stemmen 

worden in het Huishoudelijk reglement uitgewerkt en vastgelegd. 

 

Artikel 10 

Een ledenraadslid of bestuurslid treedt af: 

a. door zijn vrijwillig aftreden; 

b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is verkozen of door zijn aftreden volgens 

het rooster van aftreden; 

d. door zijn ontslag aan hem verleend door de ledenraad, met inachtneming van de in het 

Huishoudelijk reglement vastgelegde zorgvuldigheidsregels; 

e. doordat hij geen lid meer is van de vereniging; 



f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als 

gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn 

goederen wordt ingesteld; 

g. door zijn overlijden; 

 

Artikel 11; Ledenraad; taken en bevoegdheden  

1. De ledenraad, als vertegenwoordiger van alle leden, oefent de 

aan de ledenraad toekomende bevoegdheden uit zonder last en ruggenspraak ------ 

2. De ledenraad oefent instemmingsrecht uit op: 

a. het vaststellen van het jaarplan, het beleidsplan en de bijbehorende 

begroting; 

b. het vaststellen de jaarrekening, jaarverslag en jaarplan (de jaarstukken); ------- 

c. het aangaan, wijzigen en verbreken van een duurzame samenwerking met een 

andere rechtspersoon of organisatie; 

d. het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en gevraagd en ongevraagd 

advies uitbrengen aan het bestuur; 

e. het verlenen van decharge aan het bestuur na goedkeuring van de financiële jaarstukken; -- 

f. het op voorstel van het bestuur vaststellen van de algemene wervings- en 

selectieprocedure voor nieuwe bestuurders; 

g. het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders; 

h. het ontslaan van ledenraadsleden met inachtneming van de in het Huishoudelijk 

reglement vastgelegde zorgvuldigheidsregels en goedkeuring van het bestuur; 

i. het vaststellen van het Huishoudelijk reglement, gezamenlijk met het bestuur; 

j. het op voorstel van het bestuur benoemen en ontslaan van de accountant; 

 

Jaarvergadering ----------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.Jaarlijks wordt ten minste één open jaarvergadering van de ledenraad met bestuur gehouden, ------ 

toegankelijk voor alle leden, en wel binnen -vijf maanden na afloop van het boekjaar, waarin --------- 

jaarstukken worden vastgesteld. 

2. De jaarvergaderingen worden gehouden in een plaats in Nederland of online. ----- 



Plaats, datum en tijd van een vergadering moeten bekend worden gemaakt aan de leden. 

3. Toegang tot de jaarvergadering hebben alle leden- 

met hun naasten, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de - 

ledenraad zijn uitgenodigd. ---------------------------------------------------- 

4. De jaarvergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens ------------ 

afwezigheid, door het langst zittende aanwezige bestuurslid of een externe voorzitter, aangewezen  

door het bestuur. ----------------------------------- 

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar ---- 

leiding. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Stemgerechtigd in de jaarvergadering zijn leden van de ledenraad. 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. ---------------------------------------------------------------------- 

6. Het bestuur bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de jaarvergadering------ 

 worden gehouden. --------------------------------------------------------------- 

7. 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.  

8. Van het ter jaarvergadering verhandelde worden notulen opgesteld door 

de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. ---------------- 

 Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende jaarvergadering 

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die ---- 

vergadering ondertekend. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Algemene Leden Vergadering ALV ------------------------------------------------------- 

Artikel 13 

1. De ALV delegeert haar mandaat aan de ledenraad tenzij: 

a. de ALV op initiatief van bestuur, ledenraad en/of leden bijeen geroepen wordt; 



b. sprake is van besluiten tot het wijzigen van de statuten; 

c. sprake is van besluiten tot het ontbinden van de vereniging; 

d. een voorgenomen samenwerking een wijziging van rechtspersoon van de vereniging tot gevolg 

heeft. 

 

2. 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 ---- 

ALV, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ---- 

ALV op een termijn van niet langer dan vier weken na --------- 

indiening van het verzoek.---------------------------------------------------------------------- 

Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, ----- 

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de ALV----- 

overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten - 

met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. -------------------------- 

3. De bijeenroeping van de ALV geschiedt door schriftelijke ----------- 

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven ----- 

dagen. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ------------------ 

4. Indien aan de voorwaarden onder lid 2 en 3 niet voldaan is kan de ALV ----- 

niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits een zodanig aantal van 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 ALV inzake onderwerpen die niet op - 

de agenda werden vermeld. ------------------------------------------------------------------- 

5. Het door de voorzitter ter ALV uitgesproken oordeel omtrent - 

de uitslag van een stemming, is beslissend. ----------------------------------------------- 

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd ------ 

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.---------------------------------- 

6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. -----  

Dit laatste indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet --- 



hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit --------- 

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ------------------ 

oorspronkelijke stemming. --------------------------------------------------------------------- 

7. 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. -------------------- 

 

Financiële verantwoording 

Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. ------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur brengt op een jaarvergadering binnen vijf maanden na ------- 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door ledenraad, ------ 

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 beleid. ---------------------------------------------- 

Na verloop van de termijn worden gegevens door het bestuur gedeeld op de website. -------------------- 

4. De ledenraad benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten 

minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of ledenraad. De ----- 

commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en ------- 

brengt aan het bestuur en ledenraad verslag van haar bevindingen uit. ----------- 

Elk commissie-lid treedt af na een zittingsperiode van twee  jaar en is dan nog eenmaal ---- 

terstond verkiesbaar voor een periode van twee jaar. Na deze 4 jaar is iemand 1 jaar niet ---- 

herbenoembaar.------------------------------------ 



5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ------------- 

boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie 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 tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 

geven. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Wijziging van de statuten van de vereniging zijn slechts mogelijk wanneer: 

a. er een uitdrukkelijk door het bestuur, óf door tenminste één/vijfde van het aantal --------- 

stemgerechtigden leden van de vereniging, bijeengeroepen ALV wordt belegd en de wijzigingen door 

de ALV worden goedgekeurd;------- 

b. er een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte ------- 

stemmen is. -------------------------------------------------------------------------- 

2. Bij de oproeping tot deze vergadering dient de letterlijke tekst van de ------------- 

voorgestelde statuten te zijn toegevoegd;----------------------------------------- 

3. Wijzigingen in de statuten treden eerst in werking, nadat zij bij notariële akte zijn 

verleden. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ontbinding ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. 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 ALV bij besluit 

tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon met een soortgelijk doel als de ------- 

vereniging worden uitgekeerd. ---------------------------------------------------------------- 

 

Huishoudelijk Reglement -------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. De ALV kan een Huishoudelijk reglement vaststellen. ----------- 



2. In alle gevallen waarin de statuten of het Huishoudelijk reglement niet voorziet, 

beslist het bestuur in samenspraak met de ledenraad, met verantwoording achteraf aan de ALV. 

3. Het Huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die ----- 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. ------ 


