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AKTE VAN ALGEHELE STATUTENWIJZIGING VERENIGING  

 

 

 

 

Heden, zeven juni tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr Haije Bonga, notaris te 

Apeldoorn: 

 de heer Hendrik ZOMER, wonende te 6961 PE Eerbeek (gemeente Brummen), 

Gaspeldoorn 9, geboren te Brummen op negen februari negentienhonderd vijfenzestig, 

legitimatie: paspoort met nummer: NW4LH4PK8, uitgegeven te Brummen op vijftien 

februari tweeduizend dertien, gehuwd, 

 te dezen handende als bestuurslid van de hierna te vermelden vereniging. 

INLEIDING TOT ALGEHELE STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: 

A. dat op tien november negentienhonderd drieënnegentig is opgericht – aanvankelijk als 

een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid – de statutair te Deventer gevestigde 

vereniging: 

 Nier-Patiëntenvereniging Deventer "N.P.D.", 

 inmiddels genaamd: 

 Nierpatiënten-Vereniging Stedendriehoek "NVS", 

 deze vereniging hierna ook te noemen: "de vereniging"; 

B. dat bij akte op zeven april negentienhonderd vierennegentig verleden voor mr C.H.A. 

Wille, notaris te Apeldoorn, de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een 

notariële akte, waardoor de vereniging volledige rechtsbevoegdheid verkreeg; 

C. dat de statuten van de vereniging (tot dat moment nog genaamd: 

 Nier-Patiëntenvereniging Deventer "N.P.D."), waaronder de statutaire naam, algeheel 

zijn gewijzigd bij akte op zestien december tweeduizend drie verleden voor genoemde 

notaris mr H. Bonga; 

D. dat de statuten van de vereniging (waaronder de naam die tot op dat moment luidde: 

 Nierpatiënten-Vereniging Stedendriehoek "N.V.S.") laatstelijk en algeheel zijn 

gewijzigd bij akte op vijf oktober tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris 

mr H. Bonga; 

E. dat de statuten van de vereniging sedertdien niet zijn gewijzigd; 

F. dat de vereniging thans kantoor houdt te 6961 PE Eerbeek, Gaspeldoorn 9, en 

 dat het postadres van de vereniging thans luidt: Postbus 179, 6960 AD Eerbeek; 

G. dat de vereniging thans is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de 

Kamer van Koophandel Oost Nederland onder KvK-nummer 40651010; 

H. dat de algemene (leden)vergadering van de vereniging in haar (tweede) vergadering 

gehouden te Deventer op zevenentwintig mei tweeduizend dertien, 

  voor welke vergadering tijdig en met inachtneming van het ter zake verder 

bepaalde in de wet en in de statuten van de vereniging was opgeroepen en in 

welke vergadering - gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 3, van de statuten van 

de vereniging - ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, 

aangezien in de daarvoor te Deventer op dertien mei tweeduizend dertien 

gehouden (eerste) vergadering niet ten minste twee/derde gedeelte van het totale 

aantal leden van de vereniging aanwezig casu quo vertegenwoordigd was - 
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 met de statutair en wettelijk vereiste meerderheid van tenminste twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen heeft besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen en 

geheel opnieuw vast te stellen overeenkomstig de hierna volgende tekst; 

I. dat van bedoeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde (leden)vergadering van 

zevenentwintig mei tweeduizend dertien, van welke notulen een origineel ondertekend 

uittreksel, als annex 1, aan deze akte is gehecht; 

J. dat ieder bestuurslid van de vereniging op grond van het bepaalde in artikel 18, lid 4, 

van de statuten van de vereniging bevoegd is tot het (doen) verlijden van de vereiste 

notariële akte van statutenwijziging. 

STATUTEN 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van bedoeld 

besluit, de statuten van de vereniging met ingang van heden te wijzigen en geheel opnieuw 

vast te stellen als volgt: 

NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1. 

1. De vereniging is genaamd: Nierpatiënten Vereniging Solidair “NVS”. 

2. De vereniging is gevestigd te Deventer. 

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2. 

1. De vereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, als bedoeld in 

artikel 27 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

DOEL EN MIDDELEN 

Artikel 3. 

De vereniging heeft ten doel: 

 het (doen) behartigen van de belangen van nierpatiënten, die verbonden zijn aan 

ziekenhuizen, waar de vereniging een samenwerking mee heeft, alsmede 

 het (doen) behartigen van de belangen van de partner(s) van deze nierpatiënten. 

Onder nierpatiënten wordt in deze statuten verstaan: 

 zij die in het ziekenhuis of thuis dialyseren of zij die een niertransplantatie ondergaan 

hebben of zij die in een predialysefase verkeren en overige chronische nierpatiënten. 

Artikel 4. 

De vereniging tracht het in het vorige artikel omschreven doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden; 

b. het geven van voorlichtingen over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang; 

c. het ijveren voor regelingen van algemeen belang; 

d. het organiseren van dagtrips en/of andere ontspannende activiteiten; 

e. het verrichten van al die taken en werkzaamheden, die tot verwezenlijking van het doel 

kunnen leiden. 

TOELATING 

Artikel 5. 

1. De vereniging kent: 

 - leden; 

 - gezinsleden; 

 - nabestaandenleden; 
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 - ereleden; en 

 - donateurs. 

2. Leden zijn nierpatiënten, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten. 

3. Gezinsleden kunnen zijn partner(s) en/of andere leden van het gezin van een patiënt, 

zoals hiervoor bedoeld. 

4. Nabestaandenleden zijn de partner(s) van een eerder lid (nierpatiënt), welk eerdere lid 

(nierpatiënt) is overleden en die na het overlijden van dit eerdere lid (nierpatiënt) 

nabestaandenlid willen zijn, niet zijnde overige gezinsleden. 

5. Ereleden kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen, die als zodanig door de 

ledenvergadering zijn benoemd. 

6. Donateurs kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen, die de vereniging regelmatig met 

een bijdrage steunen. 

7. De leden, gezinsleden, nabestaandenleden en donateurs worden na aanmelding door 

het bestuur aangenomen. 

8. Door het bestuur worden registers aangehouden van leden, gezinsleden, 

nabestaandenleden, ereleden en donateurs. 

EINDE LIDMAATSCHAP 

Artikel 6. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door schriftelijke opzegging door het lid, gezinslid, nabestaandenlid of erelid; 

 b. door overlijden van het lid, gezinslid, nabestaandenlid of erelid; 

 c. door opzegging namens de vereniging. 

  Deze kan geschieden wanneer een lid, gezinslid of nabestaandenlid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te 

voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook 

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren; 

 d. door ontzetting. 

  Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid, gezinslid, nabestaandenlid of erelid 

dient schriftelijk, ten minste één maand voor het begin van het verenigingsjaar te 

geschieden, ten kantore van het bureau van de vereniging. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 

Artikel 7. 

1. De leden, gezinsleden en nabestaandenleden zijn gehouden tot het betalen van een 

jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de ledenvergadering wordt vastgesteld. 

 De leden, gezinsleden en nabestaandenleden kunnen ieder in een eigen categorie 

worden ingedeeld voor wat betreft de hoogte van deze jaarlijkse bijdrage. 

2. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing te 

verlenen tot het betalen van de contributie. 

3. Ereleden zijn niet gehouden tot het betalen van verplichte jaarlijkse bijdrage. 

4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen bepalen dat voor het deelnemen aan een 
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bepaalde activiteit een financiële bijdrage wordt gegeven. 

5. Bij het niet betalen van de contributie en na het voldoende aanmanen kan het lid, 

gezinslid of nabestaandenlid door het bestuur geroyeerd worden. 

 Het ontzetten uit het lidmaatschap wordt schriftelijk medegedeeld aan het lid, gezinslid 

of nabestaandenlid. 

DONATEURS EN ERELEDEN 

Artikel 8. 

1. Donateurs en ereleden kunnen aan hun financiële ondersteuning aan de vereniging 

geen rechten ontlenen. 

 Ereleden hebben net zo min als donateurs stemrecht in de ledenvergadering, behalve 

als het erelid nierpatiënt is. 

2. Jaarlijks wordt in de ledenvergadering de minimumbijdrage voor de donateurs 

vastgesteld. 

BESTUUR 

Artikel 9. 

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een oneven aantal van 

tenminste drie personen. 

 De ledenvergadering bepaalt - met inachtneming van het vorenstaande - het aantal 

leden van het bestuur en kiest tenminste een meerderheid van het aantal leden van het 

bestuur uit de leden van de vereniging. 

 Het bestuur van de vereniging kan alzo - voor wat betreft een minderheid van zijn 

leden - bestaan uit natuurlijke personen, die geen lid zijn van de vereniging. 

 Het streven is om een zo groot mogelijk deel van de bestuursleden te laten bestaan uit 

leden als bedoeld in artikel 5, lid 2 (nierpatiënten). 

 Ten minste een (1) lid, als bedoeld in artikel 5, lid 2 (nierpatiënt) dient lid te zijn van 

het bestuur van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

 Het is echter verplicht binnen drie maanden een algemene vergadering te beleggen, 

waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt. 

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene 

ledenvergadering. 

Artikel 10. 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden aan: 

 Een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

 Deze functies kunnen, indien noodzakelijk, in één persoon verenigd zijn. 

2. De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen 

het dagelijks bestuur. 

3. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. 

 Na deze periode is het bestuurslid terstond (en onbeperkt) herkiesbaar. 

4. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging. 

5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: 

 a. de voorzitter tezamen met de vicevoorzitter; 

 b. de voorzitter tezamen met de penningmeester; 

 c. de voorzitter tezamen met de secretaris; 

 d. de vicevoorzitter tezamen met de penningmeester; 
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 e. de vicevoorzitter tezamen met de secretaris; 

 f. de penningmeester tezamen met de secretaris. 

6. Indien het dagelijks bestuur uit slechts één persoon bestaat is deze (ene) persoon 

zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd. 

Artikel 11. 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. 

2. Op verzoek van tenminste twee bestuursleden is de voorzitter verplicht een 

bestuursvergadering bijeen te (doen) roepen. 

3. Voor het nemen van een bestuursbesluit is de aanwezigheid van tenminste de helft van 

het aantal in functie zijnde bestuursleden vereist. 

4. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; staken de 

stemmen dan is de stem van de voorzitter beslissend. 

Artikel 12. 

1. Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen van de vereniging en ziet toe op de 

juiste naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en genomen besluiten. 

2. Het bestuur is mits met goedkeuring van de ledenvergadering bevoegd tot het sluiten 

van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg 

of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 Op het ontbreken van gemelde goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 

gedaan. 

LEDENVERGADERING 

Artikel 13. 

1. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 

de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Tenminste één maal per jaar (verenigingsjaar) (behoudens verlenging van deze termijn 

door de algemene ledenvergadering) wordt een ledenvergadering (jaarvergadering) 

gehouden, waarin onder meer aan de orde komen: 

 a. het jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar, alsmede de rekening 

en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde 

beheer, vergezeld van het verslag van de kascommissie; 

 b. de benoeming van een kascommissie voor het volgende boekjaar. 

 c. de voorziening in eventuele vacatures. 

 d. voorstellen van het bestuur of leden. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit 

wenselijk oordeelt, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het 

bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier 

weken na indiening van het verzoek. 

5. Indien aan het in het vorige lid bedoelde verzoek binnen veertien dagen na ontvangst 

door het bestuur van dit verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen bedoelde 

verzoekers zelf overgaan tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. 

6. Indien op een krachtens het vorige lid bedoelde vergadering geen der bedoelde 
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verzoekers aanwezig is, is de vergadering onbevoegd tot enige beslissing. 

7. De kosten van alle statutair bijeengeroepen algemene vergaderingen komen ten laste 

van de vereniging. 

TOEGANG EN STEMRECHT 

Artikel 14. 

1. Alle leden, gezinsleden, nabestaandenleden en ereleden hebben toegang tot de 

ledenvergadering(en) en het recht om aldaar het woord te voeren; het bestuur heeft de 

bevoegdheid derden tot het bijwonen van de ledenvergadering uit te nodigen. 

2. Alleen leden, gezinsleden en nabestaandenleden zijn stemgerechtigd; ieder lid, ieder 

gezinslid en ieder nabestaandenlid heeft één stem. 

3. Voor leden die om welke reden dan ook verhinderd zijn op een ledenvergadering 

aanwezig te zijn, bestaat de mogelijkheid een ander lid of gezinslid of nabestaandenlid 

schriftelijk te machtigen om voor hem/haar te stemmen. 

 Een gemachtigd lid of gemachtigd gezinslid of gemachtigd nabestaandenlid kan 

slechts één extra stem uitbrengen, met dien verstande dat aan ieder lid van het bestuur, 

dat tevens zelf lid is van de vereniging, door een onbeperkt aantal stemgerechtigde 

leden volmacht kan worden verleend, zodat dit bestuurslid een onbeperkt aantal extra 

stemmen mag uitbrengen. 

 Een volmacht kan ook in elektronische (digitale) vorm worden verleend, mits deze 

volmacht leesbaar en reproduceerbaar en ook traceerbaar is en de voorzitter van de 

ledenvergadering deze (elektronische) volmacht als genoegzaam oordeelt. 

4. Ongeldige of blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

5. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk; staken de stemmen 

over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over 

personen dan beslist het lot. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 15. 

Het vermogen van de vereniging kan bestaan uit: 

a. contributies van de leden, gezinsleden en nabestaandenleden; 

b. bijdragen van donateurs; 

c. subsidies; 

d. donaties en andere giften, bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten; 

e. alle andere baten, zoals bijvoorbeeld advertentie-inkomsten. 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING EN BEGROTING 

Artikel 16. 

1. Het boekjaar (verenigingsjaar) is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

3. Op de jaarvergadering wordt het jaarverslag van de secretaris, alsmede het financieel 

verslag van de penningmeester uitgebracht, omvattende een balans en een staat van 

ontvangsten en uitgaven; tevens wordt dan door het bestuur ingediend een begroting 

voor het komende boekjaar. 

4. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie bestaande uit 

twee leden. 
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 Een kascommissielid mag geen deel uitmaken van het bestuur en kan maximaal drie 

(3) jaar aanblijven. 

 De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. 

5. De kascommissie onderzoekt de financiële stukken in verband met de rekening en 

verantwoording van het bestuur en brengt daarover een verslag uit aan de 

ledenvergadering. 

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 17. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, 

 hetzij schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, als bedoeld 

in artikel 5, 

 hetzij door middel van een advertentie in het verenigingsorgaan, 

 hetzij door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel aan de vereniging is 

bekendgemaakt, een en ander met inachtneming van hetgeen de wet voor een 

elektronische oproeping (digitale media, waaronder e-mail) voorschrijft. 

2. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. 

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

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 18. 

1. In de statuten van de vereniging kan verandering(en) worden aangebracht door een 

besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 

op een daartoe geschikte plaats voor de leden en gezinsleden ter inzage leggen tot na 

afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee derden 

van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste een tiende 

van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 Is niet een tiende van het aantal van de stemgerechtigde leden aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan wordt binnen acht weken daarna een tweede vergadering 

bijeengeroepen, welke tweede vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na de 

eerste, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering (de eerste) aan de 

orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan 

worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt pas in werking zodra hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. 

 Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING 

Artikel 19. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. 

 Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 18 is van overeenkomstige toepassing. 
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2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 

bestuur. 

3. Een eventueel batig saldo wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het in artikel 

3 omschreven doel. 

 Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig 

saldo worden gegeven. 

4. 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 hiervan opgaaf aan het register waar de vereniging is ingeschreven. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 20. 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten. 

SLOTVERKLARING 

Ten slotte verklaarde de comparant, handelende als gemeld: 

- dat het thans lopende boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december 

aanstaande. 

SLOT AKTE 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht. 

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, 

tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee 

in te stemmen. 

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

comparant en vervolgens door mij, notaris. 


