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 STATUTENWIJZIGING VERENIGING@ 

 Patiëntenvereniging NSvG@ 

 

 

 

Heden, @ tweeduizend zestien,  

verscheen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam: 

@ 

De comparant gaf te kennen dat: 

- in de vergadering van de Verenigingsraad van de te Utrecht gevestigde vereniging: 

Patiëntenvereniging NSvG, hierna te noemen: de “vereniging”, welke vergadering 

is gehouden te Utrecht op @, werd besloten tot wijziging van de statuten van de 

vereniging; 

- de notulen van gemelde vergadering aan deze akte zijn gehecht; 

- de statuten van de vereniging het laatst zijn gewijzigd bij akte de dato drieëntwintig 

februari tweeduizend vijf verleden voor mij notaris; 

- de comparant werd gemachtigd om de akte houdende voorbedoelde 

statutenwijziging, te tekenen; 

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit 

en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren, dat de statuten van de vereniging 

zodanig zijn gewijzigd, dat die statuten als volgt zullen komen te luiden: 

Definities 

In deze statuten zullen de navolgende omschrijvingen de volgende betekenis hebben: 

Vereniging:     Patiëntenvereniging Hoofd-Hals; 

Verenigingsraad:    hoogste orgaan binnen de vereniging; 

Bestuur:      het bestuur van de vereniging; 

District:      regio binnen Nederland bestaande uit één kring en één 

klankbordafdeling; 

Kring:      een rechtspersoonlijkheid bezittende afdeling van de 

vereniging; 

Klankbord Afdeling:    een niet rechtspersoonlijkheid bezittende afdeling van de 

vereniging voor andere leden van de doelgroep dan 

gelaryngectomeerden; 

Raad van advies:    adviesorgaan van de vereniging; 

Beroepsraad:     onafhankelijke raad die bij geschillen tussen leden, en/of 

bestuursleden een bindende uitspraak kan doen; 

Medisch ombudsman:  medisch ombudsman van de vereniging; 

Doelgroep:      alle mensen in Nederland getroffen door tumoren in het 

hoofd-halsgebied waaronder begrepen 

*/* 
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gelaryngectomeerden en mensen met een permanente 

tracheotomie; 

Mensen geraakt door  

hoofd-halstumoren:  mensen uit de doelgroep en hun deelgenoten 

Lotgenoten:     leden van de doelgroep; 

Deelgenoten:     partners, huisgenoten of verzorgers van een lid of 

overleden lid van de doelgroep; 

Deelgenoot-donateur:   een deelgenoot die door het bestuur is toegelaten als 

donateur; 

Donateur:     natuurlijke of rechtspersoon niet zijnde een lid of een 

Deelgenoot-Donateur die door het bestuur is toegelaten 

en die zich jegens de vereniging verplicht om jaarlijks 

een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten; 

Bloedgroep:     de achterban van de voormalige Stichting Klankbord of 

die van de voormalige Patiëntenvereniging NSvG; 

Infocentrum:     het kantoor in Utrecht waar professionele ondersteuning 

van de vereniging aanwezig is; 

Jaarrekening:    de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:49 BW; 

Jaarverslag:     het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:48W; 

BW:       het Burgerlijk Wetboek; 

Nederland:     het Nederlandse grondgebied binnen Europa. 

Naam en Zetel 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, hierna ook te 

noemen “ de vereniging”. 

 Aan deze naam kan worden toegevoegd: Vereniging voor mensen geraakt door 

hoofd-halstumoren. 

2. De vereniging is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen 

voorheen Patiëntenvereniging NSvG, patiëntenvereniging voor stembandlozen, en 

Stichting Klankbord, patiëntenorganisatie voor mensen getroffen door hoofd-hals 

kanker.  

3. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 

Historie 

Artikel 2 

De Nederlandse Stichting voor Gelaryngectomeerden (NSvG) is opgericht bij akte op 

tien april negentienhonderd vierenzestig verleden voor de te ’s Gravenhage gevestigde 

notaris R.M. Walter. Bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend twee verleden 

voor de te Amsterdam gevestigde notaris mr. M.R. Meijer is de stichting omgezet in 

een vereniging genaamd: Patiëntenvereniging NSvG. 
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Stichting Klankbord is opgericht bij akte van oprichting verleden voor mr. D.C. 

Hoevers, destijds notaris te Amersfoort op drie november negentienhonderd 

drieënnegentig. 

Doel 

Artikel 3 

1. De vereniging heeft als doel het ondersteunen van lotgenoten en deelgenoten met 

de gevolgen van tumoren in het hoofd-halsgebied, laryngectomie en permanente 

tracheotomie alsmede het bevorderen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van 

leven. Daarin is onder andere begrepen het bevorderen van sociale revalidatie en 

aanpassing en het ondersteunen op het gebied van emotionele, relationele, sociale 

en/of praktische aspecten, alles in de ruimste zin des woords. 

2. Tot het doel wordt ook gerekend de exploitatie van een Infocentrum belast met het 

geven van voorlichting. 

3. De vereniging verwezenlijkt haar doel onder meer door: 

 - het geven van waar wenselijk en mogelijk, voorlichting van 

ervaringsdeskundigen, patiëntenvoorlichters genaamd, vóórafgaand aan de 

medische behandeling; zonder dat dezen zich zelfstandig bewegen op het 

vakgebied van medicus en/of paramedicus; 

 - het bevorderen van lotgenoten- en deelgenotencontacten door middel van 

bijeenkomsten; 

 - het verstrekken van informatie, in het bijzonder aan lotgenoten, (ex-) 

deelgenoten  en de naasten. Informatie wordt ook verstrekt in behandelcentra, 

poli’s et cetera; 

 - het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van lotgenoten en 

deelgenoten, onder meer door het bijwonen van symposia, open dagen en 

informatiedagen in behandelcentra, meewerken aan het ontwikkelen van 

richtlijnen, overleg plegen met zorgverzekeraars et cetera; 

 - het deelnemen aan landelijke en/of regionale medische, paramedische of 

anderszins overlegvormen, waaronder de landelijke koepel van 

patiëntenverenigingen, op uitnodiging dan wel bevorderend dat de vereniging 

uitgenodigd wordt in deze gremia. 

 - het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende 

(overheids)instellingen. 

Leden 

Artikel 4 

1. De vereniging kent leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze 

statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden, 

worden daaronder leden en ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is 

bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 
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2. a. Lid is degene die tot de doelgroep behoort en zich als lid bij het bestuur heeft 

aangemeld. Het bestuur is gehouden kandidaat leden zonder meer als lid toe te 

laten. 

 b. Een lid van het bestuur of van de Verenigingsraad die niet tot de doelgroep 

behoort is eveneens lid van de vereniging mits diegene zich als lid bij het 

bestuur heeft aangemeld. 

 c. Voor de sub a bedoelde leden houdt aanmelding als lid tevens in aanmelding 

als lid van de desbetreffende regionale organisatie. 

3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als 

zodanig door de verenigingsraad zijn benoemd en hun benoeming hebben 

aanvaard; alsmede zij die destijds de titel erelid van de Patiëntenvereniging NSvG 

of van Stichting Klankbord hebben verkregen. 

4. Het lidmaatschap vervalt automatisch bij overlijden en kan ook overigens te allen 

tijde door het lid schriftelijk opgezegd worden. Beëindiging van het lidmaatschap 

leidt nimmer tot restitutie van reeds betaalde contributie. 

5. Het Bestuur kan een lid dat in strijd met Statuten, Huishoudelijk Reglement of 

besluiten van de vereniging handelt, schriftelijk uit zijn lidmaatschap ontzetten. Het 

desbetreffende lid kan tegen een zodanige beslissing in beroep gaan bij de 

Beroepsraad van de vereniging. In het Huishoudelijk Reglement zullen regels ten 

aanzien van de in dat geval te volgen procedure worden opgenomen. 

6. Het lidmaatschap van een lid zoals bedoeld onder lid 2 b wordt door het Bestuur 

opgezegd zodra zijn lidmaatschap van het Bestuur of de Verenigingsraad is 

beëindigd. 

7. Uitsluitend leden hebben stemrecht. 

Donateurs 

Artikel 4A 

1. De vereniging kent naast leden: deelgenoot-donateurs en gewone donateurs. 

2. Deelgenoot-donateurs zijn deelgenoten die conform Statuten en Huishoudelijk 

Reglement van een Kring als zodanig worden toegelaten. Dit deelgenoot-

donateurschap is nadrukkelijk uitgesloten voor leden. 

 Deelgenoot-Donateurs hebben het recht om de bij bijeenkomsten van een Kring in 

welk gebied zij wonen te bezoeken en daarin het woord te voeren. 

3. Het bepaalde in artikel 4 lid 5 geldt mutatis mutandis eveneens voor een 

Deelgenoot-Donateur. 

4. Degenen die op @ tweeduizend vijftien donateur van Stichting Klankbord zijn en 

vallen onder de definitie van “lotgenoten” of “deelgenoten” zoals opgenomen in 

artikel 2 van de statuten van Stichting Klankbord komen dezelfde rechten toe als 

een Deelgenoot-Donateur zolang zij hetzij nog geen lid hetzij nog geen 

Deelgenoot-Donateur van de Vereniging zijn. 
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5. Gewone donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen niet zijnde een lid of een 

Deelgenoot-Donateur die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de 

vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te 

storten. 

6. Gewone donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke 

hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 

7. De rechten of verplichtingen van gewone donateurs kunnen te allen tijde 

wederzijds door opzegging worden beëindigd. Opzegging leidt nimmer tot 

restitutie van een reeds betaalde donatie. 

8. Opzegging van het gewone donateurschap namens de vereniging geschiedt door 

het bestuur. 

Regionale Indeling 

Artikel 4B 

1. De vereniging kent in Nederland een regionale organisatie bestaande uit twaalf 

Districten die elk wordt gevormd door één Kring en één Klankbord Afdeling, zoals 

met inachtneming van het elders in deze statuten bepaalde. 

2. De Districten beslaan elk een geografisch afgebakend deel van het land en 

bestrijken tezamen het gehele Nederlandse grondgebied binnen Europa. Deze 

indeling is weergegeven op een bij deze Statuten behorende lijst, waarop per 

District de bijbehorende postcodes zijn vastgelegd.  

3. Het aantal Districten en de in lid 2 bedoelde lijst kunnen door de Verenigingsraad 

bij gewone meerderheid van stemmen worden gewijzigd. 

Kringen 

Artikel 5 

1. De Kringen zijn rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen. 

2. a. In Nederland woonachtige leden van de vereniging zijn automatisch ook lid 

van de Kring in welk gebied zij wonen echter voor wat betreft anderen door 

tumoren in het hoofd-hals gebied getroffenen dan gelaryngectomeerden mits 

de desbetreffende Kring zich voor hen heeft opengesteld 

 b. Leden kunnen het Bestuur van de vereniging verzoeken hen in te delen bij een 

andere kring dan waarin zij woonachtig zijn. 

  Het Bestuur is gehouden een dergelijk verzoek in te willigen tenzij 

zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten. 

3. Leden van een Kring kunnen slechts zijn zij die hun lidmaatschap van een Kring 

ontlenen aan hun lidmaatschap van de vereniging. 

4. Kringen kunnen ook eigen donateurs hebben. Zij zijn gehouden deze in hun 

administratie op te nemen. 

5. Kringen kiezen een eigen Kringbestuur, dat belast is met het bestuur van de Kring 

en gebonden is aan de Statuten van de vereniging. De verkiezing van een 
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Kringbestuur vindt plaats in een Kringvergadering, waarvoor alle leden van de 

Kring en Deelgenoot-Donateurs minstens drie weken voor de vastgestelde datum, 

zijn opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk, waaronder voor de toepassing 

van dit artikel mede begrepen per e-mail of ander daartoe elektronisch 

communicatiemiddel. 

6. Statuten en interne reglementen en dergelijke van een Kring dienen aan het Bestuur 

van de vereniging ter toetsing aan de Statuten van de vereniging te worden 

voorgelegd. Indien het Bestuur meent dat van strijdigheid sprake is zal in goed 

overleg met het Kringbestuur naar een niet-strijdige oplossing worden gezocht. In 

alle gevallen hebben de bedoelde Statuten en interne reglementen pas 

geldingskracht als het Bestuur schriftelijk heeft verklaard akkoord te gaan met de 

voorgestelde teksten. 

Taken van de Kringen 

Artikel 6 

1. Binnen hun gebied zijn de Kringen in gezamenlijkheid met het infocentrum 

verantwoordelijk voor: 

 a. Het geven van voorlichting aan nieuwe patiënten; met dien verstande dat het 

aanstellen van desbetreffende patiëntenvoorlichters het gevolg is van goed 

overleg tussen vereniging, Kring en behandelcentrum. 

 b. Het, veelal in samenwerking met het Infocentrum van de vereniging, 

organiseren en geven van voorlichting aan hulpverlenende instanties. 

 c. Het geven van voorlichting aan hulpverleners en verzorgenden; met dien 

verstande dat het aanstellen van desbetreffende voorlichters is voorbehouden 

aan kring en vereniging gezamenlijk. 

 d. Het bevorderen van lotgenotencontact in de ruimste zin van het woord, zoals 

bijvoorbeeld het houden van Kringbijeenkomsten, het maken van 

gezamenlijke reizen, en dergelijke. 

 e. Het opvangen van nieuwe leden en het ondersteunen van leden die daar 

behoefte aan hebben. 

 f. Het onderhouden van de onderlinge contacten door middel van de uitgave van 

een Kringblad of periodiek rondschrijven. 

 g. Het geven of doen geven van voorlichting aan de eigen leden door het 

organiseren van voordrachten of bijvoorbeeld het opzetten van een soort 

onderlinge leden service. 

 h. Het onderhouden van contacten met behandelcentra, medici, logopedisten, 

verpleegkundigen en organisaties met een overeenkomstig doel als de 

vereniging. 

2. Het bijhouden van een deugdelijke leden, Deelgenoot-Donateuren en Donateuren 

administratie en het voeren van de financiële administratie, alsmede het 
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onderhouden van de daartoe noodzakelijke contacten met het Bestuur en 

Infocentrum van de vereniging. Het jaarlijks opstellen van een begroting voor de in 

dit artikel genoemde activiteiten, waarop na overleg met de 

vereniginspenningmeester en goedkeuring van het vereniginsbestuur de subsidie 

van de vereniging aan de Kring zal worden vastgesteld. Op grond van wettelijke en 

externe eisen, alsmede van intern binnen de vereniging geldende criteria ten 

aanzien van de onderlinge vergelijkbaarheid der cijfers is het Bestuur bevoegd 

nadere regels te stellen. 

3. Kringen zijn gehouden mede te werken aan de uitvoering van door de 

Verenigingsraad genomen besluiten. 

Klankbordafdelingen 

Artikel 6A 

1. a. Zolang nog niet alle Kringen zich hebben opengesteld voor andere getroffenen 

door kanker in het hoofd-hals gebied dan gelaryngectomeerden kent de 

vereniging in Nederland een regionale organisatie bestaande uit afdelingen 

naast de Kringen, welke binnen de vereniging Klankbordafdelingen worden 

genoemd. 

 b. De Klankbordafdelingen zijn afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid met een 

algemene klankbordafdeling-vergadering. 

 c. Het bestuur stelt een klankbordafdelingsreglement op. 

 d. Door het bestuur wordt een algemene klankbordafdelingsvergadering 

georganiseerd waarin onder andere de vertegenwoordiger van de 

verenigingsraad wordt gekozen, waarvoor alle klankbordleden van de 

Klankbord Afdeling minstens drie weken voor de vastgestelde datum, zijn 

opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk, waaronder voor de toepassing 

van dit artikel mede begrepen per e-mail of ander daartoe elektronisch 

communicatiemiddel. 

2. In Nederland woonachtige leden van de vereniging zijn automatisch ook lid van de 

Klankbord Afdeling in welks gebied zij wonen indien het lidmaatschap van de 

desbetreffende Kring(en) voor hen niet mogelijk is. Leden kunnen echter het 

Bestuur van de vereniging verzoeken hen in te delen bij een ander District dan 

waarin zij woonachtig zijn. Het Bestuur is gehouden dit verzoek in te willigen 

tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten. 

3. Leden van een Klankbord Afdeling kunnen slechts zijn zij die hun lidmaatschap 

van een Klankbord Afdeling ontlenen aan hun lidmaatschap van de verenging; 

zolang de Kring in het desbetreffende District zich nog niet voor niet-

gelaryngectomeerden uit de doelgroep heeft opengesteld. 

4. Klankbordafdelingen kunnen geen eigen donateurs hebben. 

5. Een Klankbord Afdeling houdt automatisch op te bestaan zodra de Kring in het 
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desbetreffende District voor de gehele doelgroep is open gesteld. Zodra alle 

Klankbordafdelingen hebben opgehouden te bestaan wordt hetgeen in deze statuten 

op Klankbordafdelingen betrekking heeft voor niet geschreven gehouden. 

Taken van de Klankbord Afdeling 

Artikel 6B 

De Klankbordafdelingen hebben dezelfde taken als de Kringen zoals vastgelegd in 

artikel 6 derhalve: 

1.  Binnen hun gebied zijn de Klankbordafdelingen exclusief verantwoordelijk 

voor: 

 a. Het geven van voorlichting aan nieuwe patiënten; met dien verstande dat het 

aanstellen van desbetreffende patiëntenvoorlichters het gevolg is van goed 

overleg tussen vereniging, de Klankbord Afdeling en behandelcentrum. 

 b. Het, veelal in samenwerking met het Infocentrum van de vereniging, 

organiseren en geven van voorlichting aan hulpverlenende instanties. 

 c. Het geven van voorlichting aan beroepsgroepen; met dien verstande dat het 

aanstellen van desbetreffende voorlichters is voorbehouden aan Klankbord 

Afdeling en vereniging gezamenlijk. 

 d. Het bevorderen van lotgenotencontact in de ruimste zin van het woord, zoals 

bijvoorbeeld het houden van Lotgenotenbijeenkomsten, het 

Lotgenotenweekend, en dergelijke. 

 e. Het opvangen van nieuwe leden en het ondersteunen van leden die daar 

behoefte aan hebben. 

 f. Het onderhouden van de onderlinge contacten door middel van de uitgave van 

een afdelingsblad of periodiek rondschrijven. 

 g. Het geven of doen geven van voorlichting aan de eigen leden door het 

organiseren van voordrachten of bijvoorbeeld het opzetten van een soort 

onderlinge leden service. 

 h. Het onderhouden van contacten met behandelcentra, medici, logopedisten, 

verpleegkundigen en organisaties met een overeenkomstig doel als de 

vereniging. 

2. De Klankbordafdelingen maken voor bovenstaande taken op grond van jaarlijks op 

te stellen activiteitenplan een begroting waarop na overleg met de 

verenigingspenningmeester en goedkeuring van het verenigingsbestuur het budget 

ter beschikking wordt gesteld. Op grond van wettelijke en externe eisen, alsmede 

van intern binnen de vereniging geldende criteria ten aanzien van de onderlinge 

vergelijkbaarheid der cijfers is het Bestuur bevoegd nadere regels te stellen. 

3. Klankbordafdelingen zijn gehouden mede te werken aan de uitvoering van door de 

Verenigingsraad genomen besluiten. 

Verenigingsraad 
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Artikel 7 

1. De vereniging kent, als hoogste orgaan binnen de vereniging, een Verenigingsraad 

bestaande uit het Bestuur van de vereniging en vertegenwoordigers van de 

Districten en, zolang nog niet alle Districten zijn gevormd: ook vertegenwoordigers 

van Klankbordafdelingen en Kringen. Leden van de Raad van Advies van de 

vereniging hebben toegang tot de vergaderingen van de Verenigingsraad doch geen 

stemrecht. 

2. Vertegenwoordigers van de Districten, Kringen en Klankbordafdelingen worden in 

een Districts-, Klankbordafdelings- of Kringvergadering verkozen, welke bijeen is 

geroepen op de wijze als vastgelegd in deze Statuten. Zij zijn aan hun Districts-, 

Kring- dan wel Klankbordafdelingsvergadering verantwoording schuldig over de 

door hen ingenomen standpunten en zij zijn gehouden in hun Districts-, Kring- dan 

wel Klankbordafdelingsvergadering verslag te doen van het verloop van de 

vergadering van de Verenigingsraad. 

3. De Verenigingsraad beslist over: 

 - benoeming van bestuursleden; 

 - het goedkeuren van de jaarrekening; 

 - het vaststellen van het jaarverslag; 

 - benoeming van leden van de Raad van Advies; 

 - wijzigingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement; 

 - vaststellen van de begroting; 

 - benoeming van Ereleden van de vereniging; 

 - het verlenen van décharge aan bestuurders; en 

 - voorts over al hetgeen wat hun door het Bestuur ter goedkeuring wordt 

voorgelegd. 

4. In het Huishoudelijk Reglement zullen nadere regels ten aanzien van benoeming, 

ontslag, zittingsduur, vergaderfrequentie en de te behandelen onderwerpen worden 

vastgelegd. 

Artikel 7A 

1. Voor elke vijftig (50) leden mag een District, Klankbord Afdeling of Kring één 

stemgerechtigde vertegenwoordiger afvaardigen naar de verenigingsraad. 

2. Elk District mag minimaal één stemgerechtigde vertegenwoordiger afvaardigen 

naar de verenigingsraad. 

3. Indien een District slechts één vertegenwoordiger in de verenigingsraad heeft, is 

deze zowel stemgerechtigd als Kringvertegenwoordiger en als vertegenwoordiger 

van een Klankbord Afdeling; heeft het District meer vertegenwoordigers in de 

verenigingsraad, dan bepalen zij samen wie als Kringvertegenwoordiger(s) en wie 

als vertegenwoordiger(s) van een Klankbordafdeling stemgerechtigd is (zijn). 

4. Klankbordafdelingen of Kringen met minder dan vijftig (50) leden, kunnen een 
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stemakkoord afsluiten met een of meerdere andere resp. Klankbordafdelingen of 

Kringen teneinde gezamenlijk wel een vertegenwoordiger naar de verenigingsraad 

te kunnen afvaardigen. De betrokken Klankbordafdelingen of Kringen bepalen in 

onderling overleg wie in de Verenigingsraad als stemgerechtigde afgevaardigde(n) 

van deze Klankbordafdelingen of Kringen wordt aangewezen. 

5. Zolang niet alle Klankbordafdelingen en Kringen per regio zijn samengegaan in 

Districten zullen er minimaal zes (6) vertegenwoordigers van Klankbordafdelingen 

én zes (6) vertegenwoordigers van de Kringen in de verenigingsraad zitting 

hebben. 

6. Het maximum aantal door Klankbordafdelingen, Kringen en Districten 

afgevaardigde leden in de Verenigingsraad is vierentwintig (24). Zo nodig en/of 

gewenst, wordt het in artikel 7A lid 1 vermelde aantal benodigde leden voor één 

stemgerechtigde vertegenwoordiger aangepast. 

7. Alle bestuursleden zijn lid van de Verenigingsraad. 

Besluitvorming Verenigingsraad 

Artikel 7B 

1. Over besluiten uitsluitend de bloedgroep Klankbord betreffend, beslissen alleen de 

vertegenwoordigers van de Klankbordafdelingen, de vertegenwoordigers van de 

Districten en alle bestuursleden. 

 Hierbij geldt: 

 - Elke vertegenwoordiger van een Klankbord Afdeling en elke 

vertegenwoordiger van een District heeft één stem. 

 - Elk bestuurslid heeft één stem. 

 - Het aantal stemmen van de bestuursleden bedraagt maximaal veertig procent 

van het totaal aantal uit te brengen stemmen. 

2. Over besluiten uitsluitend de bloedgroep NSvG betreffend, beslissen alleen de 

vertegenwoordigers van de Kringen, de vertegenwoordigers van de Districten en 

alle bestuursleden. 

 Hierbij geldt: 

 - Elke vertegenwoordiger van een Kring en elke vertegenwoordiger van een 

District heeft één stem. 

 - Elk bestuurslid heeft één stem. 

 - Het aantal stemmen van de bestuursleden bedraagt maximaal veertig procent 

van het totaal aantal uit te brengen stemmen. 

3. Over besluiten waarbij het belang van alle leden in het geding is beslissen alle 

vertegenwoordigers in de Verenigingsraad en alle bestuursleden. 

 Hierbij geldt: 

 - Elk lid van de verenigingsraad heeft één stem. 

 - Het aantal stemmen van de bestuursleden bedraagt maximaal veertig procent 
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van het totaal aantal uit te brengen stemmen. 

4. Het bestuur is gerechtigd om te bepalen of een voorgenomen besluit uitsluitend een 

bepaalde bloedgroep betreft, indien de Verenigingsraad er niet in slaagt om dit zelf 

te bepalen. 

Bestuur 

Artikel 8 

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen natuurlijke personen, 

waarvan de meerderheid bij voorkeur wordt gevormd door hen die tot de doelgroep 

behoren. 

 Ook zal ten minste één partner van een lid van de doelgroep deel uit maken van het 

bestuur. 

 Gestreefd wordt naar zowel een evenwichtige man/vrouw als “patiënten-

problematiek” verdeling. 

 Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

2. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden geschieden door de 

Verenigingsraad; nadere regels ten aanzien van procedures etcetera worden gesteld 

in het Huishoudelijk Reglement. 

3. De Verenigingsraad kan, op verzoek van het Bestuur, ontheffing verlenen van het 

in de eerste twee zinnen van het in lid 1 bepaalde. Zij kan aan deze ontheffing 

voorwaarden ten aanzien van de tijdsduur van de ontheffing verbinden. 

4. Het Bestuur is ten aanzien van het gevoerde beleid verantwoording verschuldigd 

aan de Verenigingsraad. 

Raad van Advies 

Artikel 9 

1. De vereniging kent een Raad van Advies, waarvan de leden op voordracht van het 

Bestuur door de Verenigingsraad voor onbepaalde tijd worden benoemd. 

2. De Raad van Advies telt tenminste vijf leden, waarvan er minstens één de graad 

van meester in de rechten bezit. 

3. De voorzitter van de Raad van Advies wordt in functie door de Verenigingsraad 

benoemd. 

4. De Raad van Advies vervult een dubbele functie. Enerzijds adviseert zij - gevraagd 

en ongevraagd - het Bestuur, waarbij de vraagstelling zowel aan de gehele Raad als 

aan een of meer individuele leden gericht kan zijn. Anderzijds fungeert zij als 

Beroepsraad, zoals in artikel 11 van deze Statuten bedoeld. 

Geldmiddelen 

Artikel 10 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, bijdragen 

van donateurs, erfstellingen, legaten en schenkingen alsmede andere inkomsten. 

2. De contributie van de leden en de (categorienen) van de bijdragen van de donatuers 
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worden door de Verenigingsraad vastgesteld. 

3. De jaarlijkse contributienota wordt door de penningmeester van de vereniging aan 

de leden verzonden. 

4. In het Huishoudelijk Reglement zullen nadere regels betreffende de vaststelling 

van de te factureren bedragen, de inning daarvan en de afdracht van de Kring- dan 

wel klankbordafdelingsbijdrage worden gesteld. 

5. Contributies kunnen uitsluitend aan de vereniging worden betaald. 

6. Donateurs van de vereniging worden door het Bestuur van de vereniging benaderd 

voor het betalen van hun jaarlijkse bijdrage. 

7. Deelgenoot-Donateurs en gewone donateurs van de Kringen worden uitsluitend 

door de Kringbesturen benaderd. 

8. Schenkingen, erfstellingen en legaten ten gunste van Kringen worden, indien deze 

een in het Huishoudelijk Reglement te noemen bedrag te boven gaan, door het 

Kringbestuur pas aanvaard na voorafgaande toestemming van het bestuur van de 

vereniging. Het bestuur beoordeelt deze begunstigingen uitsluitend op mogelijke 

strijdigheid met de belangen van de vereniging, maar kan aan de toestemming 

voorwaarden ten aanzien van het gebruik en beheer verbinden. 

9  Subsidies worden uitsluitend door de vereniging aangevraagd, ook als zij dienen ter 

financiering van een Kring of Klankbord Afdeling. 

Interne beroepsregeling. 

Artikel 11 

1. Binnen de vereniging fungeert de Raad van Advies tevens als Beroepsraad inzake 

conflicten tussen Bestuur en een Kringbestuur en/of 

Klankbordafdelingsvertegenwoordiger; tussen Bestuur en een individueel lid; 

tussen Kringen en Klankbordafdeling onderling. Elk der partijen in een conflict kan 

zich tot de Beroepsraad wenden. In het Huishoudelijk Reglement zal de hierbij te 

volgen procedure worden vastgelegd. 

2. De uit de Raad van Advies te formeren Beroepsraad fungeert eveneens als de 

instantie waarbij een geschorst bestuurslid van de vereniging in beroep kan gaan 

tegen de uitgesproken schorsing. 

3. De Raad van Advies formeert uit haar midden na ontvangst van het beroep een uit 

drie leden bestaande Beroepsraad, waarvan in ieder geval een juridisch geschoold 

lid deel uit maakt. 

4. De aldus geformeerde Beroepsraad hoort partijen, neemt kennis van ingebrachte 

stukken en beslist inzake het geschil. De beslissing is voor beide partijen bindend. 

Medisch Ombudsman 

Artikel 11 A 

a. Het bestuur kan een medisch ombudsman benoemen die tot taak heeft te 

bemiddelen tussen enerzijds een lid en anderzijds medische en/of 
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verzekeringsinstanties. 

b. De benoemingstermijn, werkwijze en dergelijke worden door het bestuur bij 

afzonderlijk reglement geregeld. 

Wettelijke vertegenwoordiging 

Artikel 12 

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vereniging 

wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 

2. Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

Huishoudelijk Reglement 

Artikel 13 

1. De vereniging kent een Huishoudelijk Reglement, waarin nadere uitwerking is 

gegeven aan het in deze Statuten bepaalde. Het Huishoudelijk Reglement wordt 

vastgesteld door de Verenigingsraad. 

2. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn 

met deze Statuten of met het geldende recht. 

Statutenwijziging 

Artikel 14 

1. De Statuten kunnen uitsluitend door de Verenigingsraad worden gewijzigd. Een 

besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Verenigingsraad waarin tenminste 

twee/derde van de leden van de Verenigingsraad aanwezig is. 

2. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is beslist de volgende vergadering van de 

Verenigingsraad ongeacht het aantal aanwezigen. Een dergelijke tweede 

vergadering mag niet eerder dan zeven dagen en niet later dan twee maanden na de 

datum van het eerste plaatsvinden en dient schriftelijk bijeengeroepen te worden 

onder vermelding van de te behandelen agenda en toezending van het 

daarbijbehorende voorstel tot statutenwijziging. 

3. De voorzitter van het Bestuur is bevoegd de voor statutenwijziging vereiste akte te 

(doen) verlijden. 

Ontbinding 

Artikel 15 

1. De Vereniging wordt ontbonden krachtens besluit van de Verenigingsraad. Voor 

een zodanig besluit is het in artikel 14.1 en 14.2 bepaalde van overeenkomstige 

toepassing. 

2. In geval van ontbinding van de Vereniging geschiedt de vereffening door het 

Bestuur. 

3. Hetgeen na voldoening van de schulden en verplichtingen van het vermogen van de 
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Vereniging overblijft, zal worden bestemd voor een doel zoveel mogelijk in 

overeenstemming met het doel van de Vereniging. 

Overgangsbepaling 

Op het moment van onderhavige statutenwijziging kan het bestuur uit meer leden 

bestaan: de leden van het algemeen bestuur van Patiëntenvereniging NSvG en de leden 

van het bestuur van Stichting Klankbord, zulks in afwijking van het in deze statuten 

bepaalde. Er kunnen pas nieuwe leden in het bestuur worden gekozen wanneer het 

totaal aantal leden minder is dan het in deze statuten genoemde maximum. 

 Waarvan akte. 

Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant 

is mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De 

comparant heeft 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 in te 

stemmen. 

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

comparant en vervolgens door mij, notaris. 


