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STATUTENWIJZIGING

Op zeven juni tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Ritske Teade
van der Weij, notaris te Nijkerk: ------------------
mevrouw Elisabeth Johanna Terschegget, geboren te Nijkerk op achttien juli
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 3862 RB Nijkerk, Den Akker 11, van
wie de identiteit blijkt uit haar overgelegde Nederlands paspoort, genummerd
NWKB9PFP6, afgegeven te Nijkerk, op acht januari tweeduizend zestien, --
gehuwd.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
a. dat bij akte op drieëntwintig juni negentienhonderdnegenennegentig verleden

voor M.W.E. van Esch, destijds notaris te Haarlemmermeer is opgericht de
vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Landelijke
Vereniging van Vertrouwenspersonen, statutair gevestigd te Utrecht, -
kantoorhoudende te 3861 RH Nijkerk, Ambachtsstraat 15, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 30158044, hierna te noemen: ---
Vereniging;------------------------

b. dat de statuten van de Vereniging in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien
voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op twintig januari tweeduizend zeventien
verleden voor mij, mr. R.T van der Weij, notaris te Nijkerk; -------

c. dat in de algemene vergadering van de Vereniging, gehouden op acht april
tweeduizend tweeëntwintig het voorstel tot statutenwijziging is goedgekeurd;

d. dat zij comparant in laatst gemelde vergadering werd gemachtigd de --
gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen;------

e. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te
hechten exemplaar van de notulen van gemelde vergadering.-----

Alsnu verklaarde de comparant naar aanleiding van gemeld besluit en ter--
uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de Vereniging zijn
gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: -------------
STATUTEN----------------------
Naam en zetel------------------------
Artikel 1
1 De vereniging draagt de naam 'Landelijke Vereniging van ------

Vertrouwenspersonen', (afgekort: LW). -------------
2. Zij heeft haar zetel in Nijkerk en houdt kantoor op het door het bestuur

aangewezen adres. ---------------------
Doel ----------------------------
fl]l'
1 De vereniging stelt zich ten doel:-----------------

a. het bevorderen van een goede uitoefening van de functie en/of beroep 
van vertrouwenspersoon; ------------------

b. de behartiging van de belangen van vertrouwenspersonen die in of voor
organisaties en ondernemingen in de private en publieke sector in --
Nederland werkzaam zijn als nader omschreven in het bij deze statuten
behorende huishoudelijk reglement;-------------
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c. het formaliseren en positioneren van de functie en/of beroep van --
vertrouwenspersoon in organisaties en ondernemingen in de private en
publieke sector en wet- en regelgeving;

d. het bijdragen aan het bewustwordingsproces ten aanzien van (de -
gevolgen van) ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties in -
organisaties en ondernemingen in de private en publiek sector en voorts
al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of-
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. --

e. de behartiging van de belangen van de vertrouwenspersonen die in of
voor organisaties of ondernemingen in de zorg werkzaam zijn als nader
omschreven in de bij deze statuten behorende huishoudelijk reglement.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer
a. het bevorderen van permanente educatie voor vertrouwenspersonen

door middel van het stellen van kwaliteitseisen (scholing en
vaardigheden) en persoonscertificering;------------

b. het opstellen van regels inzake het professioneel handelen en de
rechtsbescherming van de vertrouwenspersoon; _

c. het bevorderen van intercollegiale ondersteuning, zowel vakinhoudelijk
als sociaal, mede door middel van een telkens te actualiseren website; -

d. het geven van voorlichting;
e. het zoeken van samenwerking met andere organisaties die een--

soortgelijk doel beogen; ------------------
f het onderhouden van contacten met en het lobby voeren bij politiek en

pers.
Verenigingsjaar en boekjaar ------------------
Artikel 3: --------------------------
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.-----------
2. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar
Geldmiddelen en contributie
Artikel 4: ------------------------
1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:-----------

a. contributies, te betalen door de leden; ------------
[) [)[l[]},"
(] [][)]][,'
d. andere baten en inkomsten. -----------------

2. leder lid is jaarlijks contributie verschuldigd. ------------
3. De contributie wordt jaarlijks in de Ledenraad vastgesteld.------
Lidmaatschap
Artikel 5: --------------------------
1 De vereniging kent leden en ereleden. --------------
2. Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk of langs elektronische

weg als lid hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten als lid. De
voorwaarden voor toelating worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement als bedoeld in artikel 18 van de statuten. ---------

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. ----
4. Naast het gewone lidmaatschap kent de vereniging ereleden. )jt

lidmaatschap wordt op voordracht van het bestuur door de Ledenraad
toegekend aan personen die zich hebben onderscheiden door bijzondere
verdiensten ten behoeve van de vereniging. Ereleden zijn geen lid als --
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bedoeld in het tweede lid en hebben geen andere rechten en plichten dan uit
de statuten of reglementen blijkt, tenzij zij tevens gewoon lid zijn.

Artikel 6: --------------------------
1 Het lidmaatschap eindigt:-------------------

a. door de dood van het lid;------------------
b. door opzegging door het lid; -----------------
c. door opzegging door de vereniging; -------------
( F [[Ze[[HR]

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden tegen het -
einde van een verenigingsjaar Zij geschiedt schriftelijk of langs elektronische
weg aan het secretariaat vóór één december van enig jaar ------
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het ----
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij
het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden--
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. -----------

3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het
lid voorts mogelijk:---------------------
a. binnen één maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden

zijn beperkt of hun verplichtingen verzwaard aan het lid bekend is -
geworden of is medegedeeld. Het besluit is alsdan op dat lid van --
toepassing. Het vorenstaande is niet van toepassing in geval wijziging
van geldelijke rechten en verplichtingen; ------------

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in
een andere rechtsvorm of een besluit tot fusie of splitsing aan hem is
[T](]

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur
worden gedaan met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste
J?] \JJll'

wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand
ten minste twee (2) maanden voor het einde van het verenigingsjaar niet
volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het
lopende verenigingsjaar heeft voldaan; -----------
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op -
dat moment door of krachtens de statuten en/of huishoudelijk reglement
en/of gedragscode en/of andere regelingen/reglementen dan Wel
anderszins voor het lidmaatschap worden gesteld of wanneer het lid zich
op een zodanige wijze gedraagt dat de goede naam en faam van de
vereniging en/of de functie/beroep van vertrouwenspersoon wordt --
(]}[,[l]'

indien het lid in staat van faillissement is verklaard, dan wel surséance 
van betaling is verleend of de wettelijke schuldsanering (WSNP) van -
toepassing is verklaard; -----------------
indien het lid onder curatele is gesteld.-------------

De opzegging kan echter onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden-
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. -----------
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk (al dan niet elektronisch), met
pp\/e \/an] [%(/n

5. Ontzetting uit het lidmaatschap, al dan niet voorafgegaan door schorsing, kan
alleen worden uitgesproken wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan
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de vereisten die door de statuten en/of het huishoudelijk reglement en /of-
gedragscode en/of andere regelingen/reglementen of wanneer het lid de -
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.-------------
Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het
besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd
binnen één maand na ontvangst van het besluit tot ontzetting en/of schorsing
in beroep te gaan bij de commissie van beroep. ----------
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. --------------

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist. -----------------------

Organen en commissies -------------------
Artikel 7· -------------------------
De vereniging heeft de navolgende organen en vaste commissies:------
a. de Ledenraad; -----------------------
b. het bestuur; ------------------------
c. de klachtencommissie;-------------------
d de commissie van beroep;------------------
e. de kascommissie;
f. de adviescommissie van deskundigen. -------------
De Ledenraad ------------------------
kl }
1. De Ledenraad vormt de algemene vergadering in de zin van de wet; aan de

Ledenraad komen derhalve alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.-----------

2. De Ledenraad heeft de volgende bevoegdheden:----------
a. benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders en de leden van

de overige statutaire organen; ----------------
b. vaststellen en wijzigen van de statuten, regelingen/reglementen en -

gedragscode van de vereniging;---------------
c. vaststellen van jaarrekening en financiële verantwoording over het-

afgelopen boekjaar;--------------------
d. verlenen van kwijting aan het bestuur voor het door hem gevoerde-

beleid;-------------------------
e. toezicht houden op de waarborging van de kwaliteit /an het

Beroepsregister
f. vaststellen van de jaarlijkse contributie;
g. goedkeuren van het jaarplan en de begroting voor het nieuwe boekjaar;
h. goedkeuren van beleidsplannen; --------------
i. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ------

3. Over besluiten die naar het oordeel van de Ledenraad ingrijpende gevolgen
hebben voor de leden, wordt voorafgaand aan de besluitvorming een--
ledenraadpleging gehouden conform de procedure die het huishoudelijk
reglement daarvoor geeft. De Ledenraad betrekt de uitkomsten van --
ledenraadplegingen nadrukkelijk bij zijn besluitvorming.

4. a. Het aantal ledenraadszetels wordt vastgelegd in het huishoudelijk
reglement en bedraagt ten minste elf en ten hoogste vijftien zetels.

b. In het huishoudelijk reglement worden kamers vastgesteld aan de hand
van functionele criteria.------------------
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c. Per kamer wordt het aantal zetels bepaald op basis van het aantal
stemgerechtigde leden.------------------

d. Bij de indeling van kamers en de vaststelling van het aantal----
ledenraadzetels wordt gestreefd naar optimale vertegenwoordiging van
de diversiteit van het ledenbestand. Over wijzigingen van het---
huishoudelijk reglement op deze punten beslist de Ledenraad met ten
minste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte-
stemmen.

5. a. De ledenraadsleden zijn vertrouwenspersonen, die worden gekozen
door de leden van de vereniging op basis van vertegenwoordiging per
kamer. Het huishoudelijk reglement geeft de criteria en procedures voor
kandidaatstelling, de organisatie van verkiezingen en de benoeming van
leden voor de Ledenraad.-----------------

b. Gewone leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Ledenraad in
overeenstemming met artikel 5 lid 2 van deze statuten. Leden van-
werkgroepen en commissies als bedoeld in artikel 7 zijn niet verkiesbaar
voor de Ledenraad. Een lid dat zijn lidmaatschapsverplichtingen als
genoemd in artikel 6 lid 4 van deze statuten niet tijdig of niet volledig -
heeft vervuld, wordt niet op de kandidatenlijst opgenomen.-----

c. De Ledenraad kan een ledenraadslid dat het functioneren Van de
Ledenraad ernstig benadeelt, ontslaan bij besluit genomen met ten -
minste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte-
stemmen.

6. a. De Ledenraad komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. Uiterlijk zes -
maanden na afloop van het boekjaar stelt de Ledenraad het jaarverslag,
de balans en de staat van baten en lasten vast. Uiterlijk vier weken voor
het begin van het nieuwe boekjaar beoordeelt de Ledenraad het jaarplan
en de begroting voor het nieuwe boekjaar die het bestuur ter ---
goedkeuring voorlegt.-------------------

b. Voorts worden vergaderingen van de Ledenraad belegd zo vaak als het
bestuur dit wenselijk acht en zo vaak als ten minste tien procent (10 %)
van het aantal leden van de Ledenraad dit schriftelijk aan het bestuur
verzoekt onder opgave van de te behandelen onderwerpen.-----

c. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het in -
het vorige lid bedoelde verzoek de gevraagde bijeenkomst heeft --
uitgeschreven tegen een datum die ligt binnen vier weken na ht
verzoek, zijn de verzoekers bevoegd hiertoe zelf over te gaan.----

d. Elk lid van de vereniging kan de vergadering van de Ledenraad als -
toehoorder bijwonen, tenzij de voorzitter van de Ledenraad bij ---
bijzondere omstandigheden anders besluit. -----------

7. a. De Ledenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter.-------
b. De voorzitter van de Ledenraad bewaakt de geldigheid van de---

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

c. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel bedoeld in het
vorige lid de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats indien de meerderheid van de ledenraadsleden dit verlangt. Door
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deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ----
oorspronkelijke stemming. -----------------

d. Zolang in een vergadering alle ledenraadsleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits
met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende----
onderwerpen met uitsluiting van voorstellen tot statutenwijziging of tot
ontbinding van de vereniging, ook al is de oproeping niet op de --
voorgeschreven wijze gedaan of zijn andere daarmee verband
houdende formaliteiten niet in acht genomen. ----------

e. In voorkomende dringende gevallen kan de Ledenraad buiten de
vergadering besluiten nemen, mits alle ledenraadsleden worden gekend
en gehoord. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop en de
voorwaarden waaronder deze besluitvorming buiten de vergadering kan
plaatsvinden. Over wijzigingen van het huishoudelijk reglement op dit
punt beslist de Ledenraad met ten minste twee/derde meerderheid van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen. ------------

f Een eenstemmig besluit van alle ledenraadsleden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen of bijeengekomen, heeft dezelfde kracht als een-
besluit van de Ledenraad mits het met voorkennis van het bestuur is-
genomen.

8. a. De leden van de Ledenraad brengen elk één stem uit. Elk lid stemt -
zonder last of ruggenspraak. Het huishoudelijk reglement kan regelen
dat een lid onder voorwaarden zijn stem ter vergadering kan uitbrengen
door middel van een schriftelijke machtiging aan een ander lid van de
Ledenraad. -----------------------

b. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden alle besluiten
van de Ledenraad genomen met gewone meerderheid van stemmen.

c. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te Zijn uitgebracht.
d. Heeft bij een stemming over personen niemand de volstrekte

meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen
de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigen. Indien-
dan de stemmen staken, beslist het lot. ------------

e. Indien de stemmen staken bij een voorstel niet rakende de benoeming
van personen, dan is het voorstel verworpen----------

f Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit--
geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezige leden
hoofdelijke stemming verlangt. De voorzitter kan voorts besluiten tot
digitale stemming.--------------------

9. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere stemgerechtigde bevoegd
om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een--
elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan WOrden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.---------

10. De Ledenraad is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het
gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de Ledenraad van
deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de
oproeping bekend gemaakt.
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11 Stemmen die voorafgaand aan de Ledenraad via een elektronisch ---
communicatiemiddel zijn uitgebracht, doch niet eerder dan op de tweede dag
voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde
van de vergadering worden uitgebracht. --------------

12. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels over het voorzitterschap van
de Ledenraad, de oproeping ter vergadering, de vergaderorde en de --
openbaarmaking van vergaderstukken en notulen van de Ledenraad ten -
behoeve van de leden van de vereniging.-------------

13. De Ledenraad kan commissies en/of werkgroepen instellen. -----
Artikel 9 De ledenraadpleging------------------
1 Een ledenraadpleging is een via internet uit te voeren peiling van de mening

van de leden over een zaak waarover in de Ledenraad besluitvorming
plaatsvindt.-------------------------

2. Een ledenraadpleging wordt gehouden: --------------
a. indien beëindiging van wezenlijke verenigingsactiviteiten, splitsing of

andere ingrijpende structurele wijzigingen in de vereniging wordt --
overwogen;

b. indien overdracht van zeggenschap van de vereniging of een belangrijk
onderdeel daarvan wordt overwogen;-------------

c. indien het aangaan van een fusie of duurzame samenwerking met, of
overname van een andere vereniging wordt overwogen;------

d. indien de Ledenraad dit nodig of wenselijk acht;
e. indien binnen een periode van één maand vijf procent (5%) van de -

verenigingsleden van de vereniging in verband met hetzelfde---
onderwerp, waarover nog niet eerder een ledenraadpleging werd
gehouden, schriftelijk een persoonlijk ondertekend verzoek hiertoe richt
aan de Ledenraad; --------------------

f indien binnen een periode van één maand na een door de Ledenraad
genomen besluit vijf procent (5%) van de leden van de vereniging
schriftelijk een persoonlijk ondertekend verzoek hiertoe richt aan de
Ledenraad en over het betreffende onderwerp nog niet eerder een
ledenraadpleging werd gehouden. --------------

3. Uitvoering van de ledenraadpleging: ---------------
a. Voorafgaand aan de ledenraadpleging ontvangen de leden adequate -

informatie over het betreffende onderwerp. -----------
b. De ledenraadpleging wordt uitgevoerd door middel van een enquête via

internet, zodanig dat de leden een persoonlijk geadresseerde---
uitnodiging ontvangen om hun mening via een geautomatiseerde--
enquête eenmalig kenbaar te maken.-------------

c. Het huishoudelijk reglement regelt de instelling van een Tijdelijke--
Commissie Ledenraadpleging. De leden hiervan worden door de--
Ledenraad benoemd. Deze commissie stelt de vraagstelling vast, -
bepaalt de data en termijnen voor uitvoering van de ledenraadpleging,
ziet toe op correcte verwerking van de gegevens, ontvangt de ---
uitkomsten en maakt deze bekend. --------------

d. De uitslag van de ledenraadpleging moet minimaal drie (3) weken voor -
de vergadering van de Ledenraad over het betreffende onderwerp--
bekend worden gemaakt. ------------------

e. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels voor de uitvoering van
een ledenraadpleging.-------------------

TSC 210867.01-3



blad -8-

4. Weging van de ledenraadpleging ----------------
a. Indien meer dan dertig procent (30%) van de leden deelneemt aan de

ledenraadpleging, laat de Ledenraad de uitkomsten zwaar meewegen bij
zijn besluitvorming. --------------------

b. Indien meer dan vijftig procent (50%) van de leden deelneemt aan de
ledenraadpleging, voegt Ledenraad zich bij zijn besluitvorming naar het
meerderheidsstandpunt. ------------------

c. Indien een ledenraadpleging wordt verzocht als bedoeld in artikel 11 lid
3, wordt uitvoering van het besluit dat onderwerp is van de----
ledenraadpleging opgeschort. Indien minder dan dertig procent (30 %)
van de leden deelneemt aan de ledenraadpleging, wordt het genomen
besluit uitgevoerd. Indien meer dan dertig procent (30 %) van de leden
deelneemt aan deze ledenraadpleging, vergadert de Ledenraad
opnieuw en zijn lid a en b van dit lid van toepassing.-------

Het bestuur------------------------
Artikel 10: -------------------------
1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke -

personen, die op voordracht van het bestuur voor een periode van vier (4)
jaar door de Ledenraad worden benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn -
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

2. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het hiervoor in lid 1
bepaalde door de Ledenraad vastgesteld.-------------

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door
het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Op voordracht van het bestuur
kan een aftredend bestuurslid door de Ledenraad nogmaals voor een--
aansluitende periode van vier jaar worden benoemd. Niettemin kan de
Ledenraad ook na die periode in speciale gevallen op voordracht het --
bestuurslid herbenoemen.-------------------

4. Het huishoudelijk reglement kan nadere voorwaarden stellen aan de
benoeming tot bestuurslid.

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
Ledenraad worden geschorst en ontslagen. De Ledenraad besluit tot --
schorsing of ontslag met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen. ------------------

6. De schorsing eindigt wanneer de Ledenraad niet binnen drie maanden
daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de Ledenraad te verantwoorden en kan zich
daarbij, voor eigen rekening, door een raadsman doen bijstaan. -----

7 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door· -----------
a. het overlijden van de bestuurder; ---------------
b. het periodiek aftreden van een bestuurder; -----------
c. beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging;-------
d. verlies van het vrije beheer door een lid van het bestuur over zijn--

vermogen;
e. opzegging door het bestuurslid. ---------------

8. In ontstane vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Na het
ontstaan van een of meer vacatures wordt daarom zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s), door het
bestuur een Ledenraad bijeengeroepen. De agenda voor deze vergadering
vermeldt in ieder geval de voorziening in de vacature(s). --------
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9. Indien het aantal bestuursleden beneden het in het eerste lid van dit artikel
vermelde minimum is gedaald blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het
bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een Ledenraad te beleggen, waarin
de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.----------

10. Een bestuurder kan te allen tijde door de Ledenraad worden geschorst of
ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.-----

11 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het
bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. Bij ontstentenis of belet van
alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij de persoon die hiertoe steeds
door de Ledenraad moet zijn aangewezen. Voor de gedurende deze periode
verrichte bestuursdaden wordt de aangewezen persoon met een bestuurder
gelijkgesteld. ----------------------

12. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:-----------
} ,[][,][]]
[) l ]
, ([[[/K[3af[/]
in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn
van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen een bestuurder en de-
vereniging heeft bestaan, tenzij het bestuur in een voorkomend geval een
qn}er [@[[/][] \/94S[[]t

Bestuurstaken en vertegenwoordigingsbevoegdheid --------
Artikel 11 · -------------------------
1 Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten is het bestuur-

belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak
richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met
haaF /erpnden 0[an1Sa[[e

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd
door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan een of-
meer bestuursleden als ook aan derden om de vereniging binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen. --------------

4. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad, bevoegd -
te besluiten tot 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
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken
van deze toestemming kan door of tegen derden geen beroep WOrden
gedaan. --------------------------

5. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur De secretaris voert de
correspondentie en brengt verslag uit aan de Ledenraad. De-----
penningmeester beheert de geldmiddelen en overige goederen der---
vereniging en voert de daartoe vereiste administratie en boekhouding.

6. De overige taken van de bestuursleden kunnen in het huishoudelijk --
reglement nader geregeld worden. ----------------

7 Het bestuur kan, ter ondersteuning van haar taken, commissies/werkgroepen
instellen.-------------------------

Hoeg[y]{f]f
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Artikel 12: --------------------------
1. leder kalenderkwartaal wordt ten minste één (1) bestuursvergadering

gehouden. -------------------------
Vergaderingen van het bestuur kunnen ook per telefoon, videoconference of
andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden, mits alle
deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Het bepaalde in de
vorige zin is van overeenkomstige toepassing op het deelnemen van een
bestuurder aan een vergadering. Het op dergelijke wijze deelnemen zal -
worden aangemerkt als ware de bestuurder aanwezig in de vergadering.

2. Bestuursvergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de --
voorzitter dit wenselijk acht of indien één (1) van de andere bestuurders-
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen-
punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een -
dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege, dat de ------
bestuursvergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een bestuursvergadering bijeen te-
roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. --------

3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door de -
voorzitter -behoudens het in lid 2 bepaalde-, ten minste zeven (7) dagen
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
medegerekend.

4. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de bestuursvergadering en de te
behandelen onderwerpen.-------------------

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van -
bestuursvergaderingen niet in acht genomen.------------

6. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur;
bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

7 Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden
door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door
degenen, die in de bestuursvergadering als voorzitter en secretaris hebben -
gefungeerd. ------------------------

8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien -
de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering--
aanwezig of vertegenwoordigd is. ---------------
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van
de voorzitter van de bestuursvergadering voldoende, volmacht. Een --
bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde
optreden. -------------------------

9. Het bestuur kan ook, mits met algemene stemmen, buiten vergadering-
besluiten nemen, indien alle in functie zijnde bestuurders schriftelijk hebben
ingestemd met de wijze van besluitvorming.
Een op voormelde wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen antwoorden door de secretaris in een besluitenlijst vastgelegd.

10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ----
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Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

11 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming
indien hij daarbij een direct of een indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig
is met het belang bedoeld in artikel 11 lid 1 Wanneer het bestuur daardoor
geen besluit kan nemen wordt het besluit genomen door de Ledenraad.
Indien dwingendrechtelijk een andere regeling geldt, is die ------
dwingendrechtelijke regeling ook van toepassing op de vereniging en is het
bepaalde in de eerst twee volzinnen van dit artikellid niet van toepassing.-

12. AIie stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit
vóór de stemming verlangt. ------------------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---

13. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.------
14. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag

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

15. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, 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.-------------------

16. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de----
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur (inclusief---
tegenstrijdig belang) worden gegeven, waarbij geldt dat een bestuurder niet
meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen. ---

Klachtencommissie ---------------------
Artikel 13-------------------------
1 De vereniging kent een klachtencommissie. ------------
2. De taak van de klachtencommissie bestaat uit het behandelen van aan de

commissie voorgelegde klachten over de wijze waarop leden -----
(vertrouwenspersonen) hun taak vervullen alsmede het uitbrengen van een
gemotiveerd advies aan het bestuur met betrekking tot deze klachten.

3. De leden van de klachtencommissie worden benoemd door de Ledenraad op
voordracht van het bestuur Het huishoudelijk reglement bevat nadere regels
omtrent benoeming van de leden, de inrichting van de klachtencommissie en
het vigerende klachtenreglement. ----------------

Commissie van beroep--------------------
Artikel 14-------------------------
1 De vereniging kent een commissie van beroep, welke in beroep oordeelt over

het opleggen van maatregelen door het bestuur, zoals schorsing en ontzetting
uit het lidmaatschap van de vereniging.---------------

2. De leden van de commissie van beroep worden benoemd door de Ledenraad
op voordracht van het bestuur . ------------------

3. Het huishoudelijk reglement bevat nadere regels omtrent benoeming van de
leden, de inrichting van de commissie van beroep en het reglement van de
commissie van beroep.
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Artikel 15------------------------
1 Jaarlijks wordt door de Ledenraad een kascommissie benoemd.-----
2. De kascommissie bestaat uit ten minste twee (2) leden.
3. Leden van de kascommissie worden van hun taak ontheven doordat de

Ledenraad andere leden benoemt. Leden van de kascommissie kunnen-
worden herbenoemd.--------------------

Adviescommissie van deskundigen----------------
Artikel 16-------------------------
1. De vereniging kent een adviescommissie van deskundigen.
2. De leden van de adviescommissie geven advies aan het bestuur Leden van

de adviescommissie worden gevraagd door het bestuur en hebben affiniteit
met de functie van vertrouwenspersoon --------------

3. Het huishoudelijk reglement bevat nadere regels omtrent deze commissie.
jet]fq]S,Pt
Artikel 17--------------------------
1 Door de Ledenraad wordt een gedragscode vastgesteld gebaseerd op de

statuten en algemeen maatschappelijke en/of wettelijke normen VOOr de
wijze waarop de uitoefening van de functie quasi quo de functie van --
vertrouwenspersoon, in de meest uitgebreide zin van het woord, dient [e
(],[]]n]

2. De ledenraad stelt ook een gedragscode vast voor de leden van het bestuur,
de klachtencommissie en de commissie van beroep. --------

Huishoudelijk reglement, regelingen/reglementen---------
Artikel 18-------------------------
1. De Ledenraad kan een huishoudelijk reglement en/of andere -----

regelingen/reglementen vaststellen en wijzigen alle onderwerpen, Waarin
door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.---------

2. Een regeling/reglement kan door de Ledenraad worden gewijzigd, aangevuld
E [[][l)Kl]

Statutenwijzig i ng
Artikel 19: --------------------------
1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de-

Ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld. --------------

2. Zij, die de oproeping tot de Ledenraad ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste acht (8) dagen voor de
dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de ----
voorgestelde wijziging is opgenomen, aan de leden per post of langs
elektronische weg doen toekomen, en voorts op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag van de
[}g[][]]

3. Tot wijziging van de statuten kan door de Ledenraad slechts worden--
besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen. -----------------

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
[, [)[)J}[]]3kl

5. Het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel is niet van---
toepassing, indien in de Ledenraad alle stemgerechtigde leden aanwezig of-
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vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene -
S[er)men \/OF[ den0men

6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van ----
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. ----------

Ontbinding en vereffening
Artikel 20-------------------------
1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenraad in-

een vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin
ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. ---------

2. Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in
een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde-
leden van de Ledenraad aanwezig of vertegenwoordig is met een---
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebracht stemmen.
Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt
ten minste twee (2) en ten hoogste vier (4) weken daarna een [Wede
vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte --
stemmen. De termijn voor de oproeping van deze tweede vergadering moet
ten minste acht (8) dagen bedragen.---------------

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing, indien in de
Ledenraad alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot ontbinding met algemene stemming wordt genomen.----

4. De Ledenraad stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming
vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met
he[ Hoe] \/an de \Ve[en[][d.

5. De vereffening geschiedt door het bestuur -------------
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot---

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.------
ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie" -------

7 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
bekende baten meer aanwezig zijn.

8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten wOrden
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. -----

Slotbepaling -----------------------
Lll[]'l
1 Geschillen over de interpretatie en/of toepassing van de statuten, het---

huishoudelijk reglement, de gedragscode, het reglement-------
klachtenbehandeling, het reglement van de commissie van beroep en
andere vigerende regelingen/reglementen worden door het bestuur beslecht.

2. In alle gevallen waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement of
een ander(e) regeling/reglement voorzien beslist eveneens het bestuur. --

3. Het bestuur doet hiervan verslag in de Ledenraad.----------
4. Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de

statuten aan andere organen zijn opgedragen.-----------
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Bijlage-------------------------
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: ---------

voornoemde notulen.--------------------
SLOT --------------------------
De comparant is mij, notaris, bekend.---------------
WAARVAN AKTE, verleden te Nijkerk op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. --------------------------
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant ---
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. --------
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te -
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparant en mij, notaris ondertekend.
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 7 juni 2022
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