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STATUTENWIJZIGING VERENIGING@ 
 

 
Heden, achtentwintig oktober tweeduizend vijf 

verschenen voor mij, mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk,  
notaris met plaats van vestiging Zeist: 

1. mevrouw Marjanke Grietje Christina KUIPERS 
2. mevrouw Petronella Laurentia Maria VAN BEEK  

3. mevrouw Jacqueline GERBRANDS 
ten deze handelende als voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur 

van de vereniging: 
NEDERLANDSE VERENIGING TER BEVORDERING VAN 

ANTHROPOSOFISCHE PSYCHOTHERAPIE, statutair gevestigd te Zeist 
en kantoorhoudende te 2584 ED ’s Gravenhage, Haringkade 151 A, ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 
40480055; 

hierna te noemen: NVAP en/of de vereniging. 
Alsmede: 

4. de heer Adrianus Wilhelmus Maria Dekkers 
5. mevrouw Adrienne Henriette Appel 

echtelieden, als aanwezigen. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat de algemene 

ledenvergadering van de vereniging in haar vergaderingen van drie april 
tweeduizend vijf en zeven mei tweeduizend vijf heeft besloten tot wijziging van de 

statuten, blijkende van deze besluiten uit de aan deze akte gehechte exemplaren van 
de notulen van die vergaderingen. 

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de comparanten, handelend als 
vermeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat 

zij komen te luiden als volgt: 
Artikel 1. 

Naam, Zetel, Duur: 
De vereniging draagt de naam:  

Nederlandse vereniging ter bevordering van Antroposofische 
Psychotherapie. 

Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Zij heeft haar zetel in Zeist. 

Artikel 2. 
Doel 

De Vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de beoefening en de 
ontwikkeling van antroposofische psychotherapie, welke therapie haar grondslag 

vindt in de geesteswetenschappelijke inzichten van Rudolf Steiner. 
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Deze doelstelling kent drie kerngebieden waarvoor de Vereniging zich zal inzetten:  
I.   Het Geestesleven.: 

 Het verwerven en ontwikkelen van inzichten met betrekking tot menskundige-,  
 diagnostische-, therapeutische- en psychotherapeutische inzichten in het kader 

van de Vrije Hogeschool voor geesteswetenschappen te Dornach, Zwitserland, 
als mede het zorgdragen voor de uitwerking van de daaruit voortvloeiende 

diagnostische en therapeutische wegen en werkwijzen voor het beoefenen van  
[ in het hiernavolgende samen te vatten onder de benaming ]  antroposofische 

psychotherapie. 
II.   Het Verenigingsleven:  

 Het zorgdragen voor die afspraken en samenwerkingsvormen binnen de 
Vereniging waarin het onder I en  III  genoemde gedijen kan en door de leden 

meegedragen kan worden. 
III.  Het Economische leven: 

 Het in de ruimste zin des woords behartigen van de belangen van haar leden 
die de antroposofische psychotherapie in hun beroepsuitoefening 

vertegenwoordigen, als mede het zorgdragen voor kennisoverdracht 
betreffende de antroposofische psychotherapie, ten behoeve van haar leden en 

ten behoeve van collega’s buiten de Vereniging, zoals dit in artikel 3.5 nader is 
uitgewerkt. 

Artikel 3. 
Bovenstaande doelstelling houdt in dat de Vereniging zich de volgende taken stelt: 

I.     Verzorgen van het Geestesleven binnen de Vereniging: 
1.  Het organiseren van studiebijeenkomsten voor haar leden, gewijd aan thema’s 

voortvloeiende uit de eerste kerndoelstelling de antroposofische psychotherapie 
betreffende. 

2.  Het stimuleren van onderzoek dienaangaande, zowel geesteswetenschappelijk 
als methodologisch. 

3.  Het stimuleren en verzorgen van beroepsverdiepende en beroepsverbredende  
na - en bijscholing van en voor haar leden. 

I A. Verzorgen van het interdisciplinaire Geestesleven voor haar leden in het kader van de 
medische sectie van de Antroposofische Vereniging nationaal en bovennationaal: 

4.  Het houden van en deelnemen aan collegiale, intercollegiale en 
interdisciplinaire nationale en bovennationale bijeenkomsten en conferenties.  

5.  Het stimuleren van deelname aan de internationale collegiale 
geesteswetenschappelijke bijeenkomsten van de Vrije Hogeschool voor 

Geesteswetenschappen van de Medische Sectie aan het Goetheanum te 
Dornach, Zwitserland. 

II.   Verzorgen en waarborgen van gelijkwaardige en gezonde samenwerkingsvormen binnen de 
Vereniging: 

1.  Het formuleren van een beroepsprofiel en het handhaven van de beroepscode, 
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als mede het toetsen van het uitoefenen van de antroposofische psychotherapie 
aan de beroepscode, zodat voor het publiek waarborgen bestaan ten aanzien 

van vakbekwaamheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
2.  Het formuleren en bewaken van opleidings - , toelatings- en (her)-registratie 

criteria voor de verschillende vormen van lidmaatschap van de Vereniging en 
voor de continuering hiervan. 

3.  Het zorgdragen voor bepalingen in het Huishoudelijk Reglement, die een 
gezonde samenwerking onderling dienen en afspraken over de uitvoering van 

het Verenigingsleven inhouden. 
4.  Het zorgdragen voor het toetsen door de Algemene Ledenvergadering inzake 

noodzakelijke- of wenselijke wijzigingen in schriftelijk neergelegde bepalingen 
als bedoeld in dit artikel. 

5.  Het zorgdragen voor zorgvuldige afwegingen en motiveringen alvorens tot 
wijziging zal worden besloten , één en ander in overeenstemming met 

betreffende statutaire bepalingen. 
III.  Verzorgen en waarborgen van de belangen van haar leden in het economische leven in 

Nederland en in Europees samenwerkingsverband: 
1.  Het behartigen van de belangen van haar leden, zowel binnen de Medische 

sectie, als ten overstaan van regelgevende -, wettelijke – en financiële instanties 
in Nederland, als in het kader van de Europese verordeningen. 

2.  Het onderhouden van betrekkingen en het bevorderen van samenwerking met 
verwante organisaties in de ruimste zin des woords in binnen- en buitenland. 

3.  Het verzorgen van publicaties en publiciteit op het gebied van antroposofische 
psychotherapie. 

III A.Verzorgen van betrekkingen tot en  kennisoverdracht aan collega’s en derden:  
4.  De Vereniging stelt zich ten doel het organiseren van een antroposofisch 

specialiserende opleiding, welke een voorwaarde is voor het gecertificeerd 
lidmaatschap van de Vereniging. 

 Deze opleiding is toegankelijk voor beroepsbeoefenaren welke regulier 
afgestudeerd zijn en wettelijk gekwalificeerd in het beroepsveld werkzaam zijn.  

5.  De Vereniging stimuleert, verzorgt en bewaakt, binnen haar mogelijkheden , 
alle overige deel-opleidingen, cursorische projecten  en studiebijeenkomsten ten 

behoeve van collega’s buiten de vereniging, zowel binnen de Medische Sectie in 
Nederland, als aan derden voor wie de reeds beschikbare kennisoverdracht van 

belang kan zijn. 
Artikel 4. 

Het verenigingsjaar. 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.  

Artikel 5.  
Het lidmaatschap van de Vereniging. 

De vereniging kent  
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1. Leden 
2.    Gecertificeerd leden 

3.   Buitengewone leden 
4. Vrienden 

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden, de 
gecertificeerde leden en de buitengewone leden zijn opgenomen. Het bestuur houdt 

een aparte lijst van vrienden bij. 
Artikel 6. 

Voorwaarden voor het lidmaatschap 
1. Lid van de NVAP kunnen worden diegenen die voldoen aan één van de 

volgende criteria: 
        -  Een reguliere opleiding met goed gevolg hebben voltooid aan een 

universiteit binnen de Staat der Nederlanden in het doctoraal examen 
psychologie, pedagogie, geneeskunde, of een anderszins gelijkwaardige 

gedragswetenschap die van toepassing is; 
  -  Een reguliere opleiding met goed gevolg hebben voltooid aam een 

hogeschool als maatschappelijk werkende, gevolgd door een voortgezette 
opleiding gezins- of psychotherapie of een anderszins vergelijkbare 

voortgezette opleiding; 
  -  Die een gelijkwaardige opleiding aan een buitenlandse universiteit of 

hogeschool hebben gevolgd en een geautoriseerd gelijkwaardig diploma 
hebben. 

  -  Diegenen die niet geheel voldoen aan bovenvermelde criteria, maar die de 
NVAP-opleiding ( met de huidige duur van twee en een half jaar 

gedurende twee dagdelen per week ) met goed resultaat hebben afgerond; 
dit naar beoordeling van het bestuur. 

2.  Gecertificeerde leden zijn praktijkhoudende leden die naast hun reguliere 
opleiding, waardoor zij lid van de NVAP zijn, ook de NVAP-opleiding, zoals 

hierboven omschreven is, met goed resultaat gevolgd en afgerond hebben, of 
een door het bestuur te beoordelen gelijkwaardig opleidingstraject hebben 

afgelegd.  
 Tevens voldoen zij aan de volgende criteria: 

 -  Werkzaam zijn in de gezondheidszorg in een klinische setting en/of 
praktijk uitoefenen met een minimale praktijkomvang van acht uren per 

week. 
 -  Die de reguliere registraties van het eigen vakgebied bijhouden. 

 -  Die het van het hoogste belang achten tenminste vijf studiedagen per jaar 
aanwezig te zijn, waarvoor een aanwezigheidsregister wordt bijgehouden.  

 -  Die aan het beroepsprofiel voldoen, zoals deze door de NVAP is 
omschreven. 

 -  Die onderhavig zijn aan de Interdisciplinaire Klacht- en Bemiddelings- 
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Commissie, het IKBC, zoals deze door de NVAP wordt erkend en door 
het Overlegorgaan Beroepsverenigingen Antroposofische 

Gezondheidszorg , het OBAG , in het leven is geroepen. 
 -  Die onderhavig zijn aan de tuchtcommissie van de NVAP, die door het 

bestuur is benoemd en wier werkzaamheid in het huishoudelijk reglement 
is vastgesteld. 

 -  Zijn geregistreerd in een register van gecertificeerde leden waarvan de 
geldigheidsduur vijf jaren is. Na vijf jaren vindt herregistratie plaats indien 

de beroepsbeoefenaar nog steeds voldoet aan de door de NVAP gestelde 
registratiecriteria. Het bestuur benoemt hiertoe een commissie registratie 

en herregistratie. De gecertificeerde leden ontvangen bij hun inschrijving in 
het register een certificaat.   

3.  Buitengewone leden zullen alleen in uitzonderlijke situaties worden 
aangenomen en dienen door het bestuur als uitzonderlijk te worden herkend. 

 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen ten 
aanzien van één of meer in de leden 1. en 2. van dit artikel gestelde criteria, 

overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement. Het bestuur 
dient hiervan melding te maken bij de schriftelijke voordracht aan de leden, 

conform artikel 7.2. 
4.  Vrienden van de NVAP kunnen diegenen worden, die de NVAP een warm 

hart toedragen.  
Artikel 7. 

Aanmelding en procedure voor het lidmaatschap. 
1.  Het lidmaatschap wordt schriftelijk bij het bestuur aangevraagd en 

gemotiveerd. Het kan slechts worden verkregen nadat voldoende positieve 
informatie betreffende de bovengenoemde toelatingsvoorwaarden van de 

lidmaatschapsaanvrager zijn verkregen. 
 In het huishoudelijk reglement wordt de wijze van informatiewinning nader 

geregeld. 
2.  Het bestuur verifieert de verkregen informatie, toetst deze aan de criteria die in 

artikel 6 genoemd staan en draagt daarna de betrokkene schriftelijk voor aan de 
leden. 

3.  Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd bezwaren kenbaar te maken tegen een 
voordracht. 

 Deze bezwaren dienen binnen dertig dagen na de verzending van de 
voordracht schriftelijk bij het bestuur ingediend te zijn.  

 De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur; tegen deze beslissing is geen 
beroep mogelijk. 

Artikel 8.  
Rechten en plichten buitengewone leden, vrienden en donateurs. 

1.  Personen, die blijk geven van belangstelling voor de antroposofische 
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psychotherapie en de NVAP in het bijzonder, kunnen door het bestuur als 
zodanig worden herkend en worden toegelaten als buitengewone leden, zij zijn 

geen leden in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
2.  Buitengewone leden hebben het recht de door de vereniging georganiseerde 

bijeenkomsten en evenementen bij te wonen. 
3.  Vrienden van de NVAP ontvangen het jaarverslag en worden op de hoogte 

gebracht van de activiteiten die de NVAP voor belangstellenden organiseert.  
4.  De geldelijke bijdrage te betalen door de buitengewone leden, de vrienden en 

de donateurs wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
5.  De rechten en de verplichtingen van buitengewone leden, vrienden en 

donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd . 
Artikel 9.  

Beëindiging van het lidmaatschap. 
1 Het lidmaatschap eindigt door: 

 -      overlijden; 
 -  opzegging door een lid, hetgeen schriftelijk moet geschieden aan het 

bestuur vóór de eerste december van het lopende verenigingsjaar; 
 - opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden 

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, 
bij de statuten gesteld , te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens 

de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

 -      ontzetting door het bestuur, wanneer een lid in strijd handelt met de 
statuten, de reglementen en besluiten der vereniging, of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 
       Degene die uit het lidmaatschap is ontzet, blijft in de toekomst van het 

lidmaatschap uitgesloten. 
2.    Ingeval van ontzetting, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk van het 

bestuursbesluit in kennis gesteld; hem staat binnen één maand na verzending 
van de kennisgeving van het besluit beroep op de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, 
is het lid geschorst.  

Artikel 10 
Rechten en verplichtingen leden.  

Waar in dit artikel leden staat worden zowel de leden als de gecertificeerde  leden 
bedoeld.  

1. Leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de 
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in 

bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen te 
verlenen. 

2. Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de 
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inhoud van de statuten, het huishoudelijk reglement alsmede van de bepalingen 
neergelegd in de genomen besluiten en/of overeenkomsten. Zij verklaren bij 

toetreding zich daaraan te zullen onderwerpen en dezelve te zullen naleven.  
3. De leden hebben recht om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen 

en gebruik te maken van de eigendommen van de vereniging. 
4. Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene 

jegens de vereniging, doch behoudt hij zijn alsdan bestaande financiële 
verplichtingen. 

Artikel 11. 
De geldmiddelen. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

- contributies en donaties; 

- vergoedingen voor bewezen diensten; 

- inkomsten uit vermogen van de vereniging; 

- schenkingen, erfstellingen, legaten en andere toevallige baten. 
Artikel 12. 

Het bestuur. 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten hoogste 

zeven en tenminste drie stemgerechtigde leden, die tevens lid dienen te zijn van 
de Antroposofische Vereniging in Nederland. 

2. De bestuursleden worden uit de stemgerechtigde leden door de algemene 
ledenvergadering voor de periode van drie jaren benoemd. 

3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 
4. In afwijking van het bepaalde in de leden 1. en 2. van dit artikel kan ten 

hoogste één bestuurslid buiten de leden worden benoemd. 
Artikel 13. 

Kandidaatstelling voor het bestuur. 
1. Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap worden voorgedragen door:  

 -  het bestuur; 
 -  de gemeenschappelijke voordracht van tenminste tien stemgerechtigde 

leden. 
2. Bij de kandidaatstelling wordt rekening gehouden met de onderscheiden 

werkgebieden: 
 -  dagelijks beheer en beleid; 

 -  financiën; 
 -  toelating nieuwe leden; 

 -  belangenbehartiging leden; 
 -  verzorgen externe kontakten. 

3. De voordracht van een kandidaat tot bestuurslid kan in overleg met het bestuur 
van de Antroposofische Vereniging in Nederland geschieden. 

4. In geval een voordracht een bindend karakter heeft kan dit door de algemene 
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ledenvergadering ongedaan gemaakt worden met een gewone meerderheid van 
stemmen in een vergadering waar tenminste twee/derde van het aantal 

stemgerechtigde leden aanwezig is. 
Artikel 14. 

De bestuursfuncties. 
De bestuursfuncties waaronder die van de voorzitter, secretaris en penningmeester 

worden door het bestuur onderling verdeeld. 
Artikel 15. 

Bestuursbevoegdheid- en vertegenwoordiging. 
1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en de 

uitvoering van haar statuten en reglementen. 
2. Het bestuur is, mits met de goedkeuring van de algemene ledenvergadering 

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de 

vereniging zich als borg verbindt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 
van een derde verbindt. 

3. Het bestuur heeft eveneens goedkeuring nodig van de algemene 
ledenvergadering inzake het aangaan van verplichtingen: 

 -  waarvoor in de lopende begroting niet is voorzien; 
 -  waarbij tot huur of verhuur van onroerende goederen wordt overgegaan;  

 -  waarbij geld aan of van derden wordt geleend; 
 -  waarbij in rechte moet worden opgetreden, met uitzondering van die 

rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 
 -  waarbij arbeidsovereenkomsten worden aangegaan of gewijzigd. 

4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 
 a. het gehele bestuur; 

 b. de voorzitter en de secretaris of de penningmeester gezamenlijk, dan wel 
 c. door de secretaris en de penningmeester gezamenlijk. 

5. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en verplichtingen 
aangaan. 

Artikel 16. 
Einde van het bestuurslidmaatschap. 

Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

- het verstrijken van de zittingsduur; 

- bedanken; 

- het einde van het lidmaatschap van de vereniging, dan wel van de 
antroposofische vereniging in Nederland; 

- ontslag krachtens besluit van de algemene ledenvergadering; indien de 

algemene ledenvergadering besluit tot schorsing van een bestuurslid, eindigt 
deze schorsing na drie maanden, indien de schorsing binnen die termijn niet is 

gevolgd door ontslag. 
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Artikel 17. 
Algemene Ledenvergadering. 

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en 
wel schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping 

bedraagt tenminste veertien dagen, de dagen van oproeping en vergadering niet 
meegerekend. 

 Bij de oproep wordt de agenda vermeld. 
2. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 

ledenvergadering op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen; indien aan 

het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering 

overgaan. 
Artikel 18. 

Toegang, Stemrecht en Besluitvorming. 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, buitengewone 

leden en alle door het bestuur genodigden. 
2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem en alle 

buitengewone leden hebben geen stemrecht; een lid kan zijn stem niet door een 
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 

3. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van 
de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd door middel van gesloten, niet 

ondertekende, briefjes; over zaken wordt mondeling gestemd. De algemene 
ledenvergadering kan besluiten van het bovenstaande af te wijken. 

5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd niet te zijn 
uitgebracht. 

6. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat 
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 

Artikel 19. 
Jaarverslag  -Rekening en Verantwoording- Begroting. 

1. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op 
een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 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.  

2. De rekening en verantwoording wordt onderzocht door een kascommissie 
bestaande uit twee stemgerechtigde leden die geen zitting mogen hebben in het 

bestuur, jaarlijks te benoemen door de algemene ledenvergadering en welke 
kascommissie, aan de jaarvergadering verslag uitbrengt van zijn bevindingen. 

3. Goedkeuring door de jaarvergadering van de rekening en verantwoording 
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strekt het bestuur tot décharge. 
4. Op de jaarvergadering komen tevens aan de orde: 

 -  verslagen van de afzonderlijke werkgebieden; 
 -  bestuursverkiezing; 

 -  begroting voor het komende verenigingsjaar. 
Artikel 20. 

Huishoudelijk reglement. 
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen 

bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet en deze statuten, en 
waarin regelingen worden getroffen die naar de mening van het bestuur of de 

algemene ledenvergadering noodzakelijk of gewenst zijn. 
2. Besluiten tot vaststelling, wijziging of aanvulling van het huishoudelijk 

reglement moeten worden genomen met meerderheid van twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van 

het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. 
3. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, kan in een 

volgende vergadering rechtsgeldig worden besloten met twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde 

leden. 
4. De convocatie voor de betreffende vergadering dient de voorstellen te 

bevatten. 
Artikel 21. 

Statutenwijziging. 
1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van een 

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat 
aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld; de convocatie voor de 

betreffende vergadering dient de voorstellen te bevatten. 
2. Zij die de oproep tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin 

tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.  
4. Indien in de in lid 3. genoemde vergadering niet het vereiste aantal 

stemgerechtigde leden aanwezig is, kunnen in een tweede vergadering, te 
houden niet eerder dan één maand en niet later dan twee maanden na de eerste 

vergadering, geldige besluiten worden genomen met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het 

aantal aanwezige stemgerechtigde leden. De oproepingstermijn voor deze 
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tweede vergadering bedraagt tenminste één maand. 
Artikel 22. 

Ontbinding. 
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door de algemene 

ledenvergadering. 
2. Het bepaalde in artikel 21 is van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande, dat voor twee/derde telkens moet worden gelezen drie/vierde.  
3. Een besluit tot ontbinding dient tevens te bevatten: 

 -  benoeming van een commissie van liquidateuren, bestaande uit drie 
personen; 

 -  aanwijzing van de middelen tot dekking van een eventueel nadelig 
liquidatiesaldo; 

 -  bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming 
zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel van de 

vereniging. 
Artikel 23. 

Slotbepaling. 
In alle gevallen waarin de Wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet 

voorzien, alsmede in alle geschillen, die tussen de leden terzake van de 
verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het bestuur, onder gehoudenheid van 

verslag aan- en goedkeuring door de algemene ledenvergadering. 
WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte 

vermeld. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. 
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 

stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de 
inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen 

en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. 


