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Heden, achttien september tweeduizend één, ----------------------------------------------------verschenen voor mij, mr Denis Leendert Jaquet, notaris te Woerden: -----------------------1. mevrouw Sandra Elisabeth Maria Bolenius, wonende te 3448 JJ Woerden, Klaproosweide 79, geboren te Amsterdam op elf juni negentienhonderd vier en zestig,
(identiteitsbewijs: paspoort, nummer N70402656, uitgegeven door de burgemeester
van Woerden op twintig april negentienhonderd acht en negentig, geldig tot twintig
april tweeduizend drie), gehuwd; en ---------------------------------------------------------2. de heer Robertus Gerhardus Evelo, wonende te 6716 SC Ede, Erasmusstate 69,
geboren te Gouda op tien september negentienhonderd twee en zestig, (identiteitsbewijs: paspoort, nummer N73475076, uitgegeven door de burgemeester van Ede
op twaalf juni negentienhonderd acht en negentig, geldig tot twaalf juni tweeduizend drie), gehuwd. ---------------------..;----~---------------------~---------------------------De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te
stellen de navo 1gende----------------------------- -----'------------------------------.----------------

S1CA1ClJ1CE~:-----------------------------------------------------------------------------------------~AAM
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}\rti~el 1 -----------------------~-----------------------------~--------------------------------------De vereniging draagt de naam: "Patiëntenvereniging aangeboren hartafwij~ngen" en is gevestigd te Bilthoven, gemeente De Bilt. --------------------------------------------------

I>()E~

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

}\rti~el 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------2.1 De vereniging heeft ten doel het geven van informatie aan-, het ondersteunen van-,
het adviseren van- en het behartigen van de belangen van mensen met een aangeboren hartafwijking en hun ouders en de mensen in hun directe of voormalige leefomgeving als mede het streven naar een verbetering van de positie van mensen met een
aangeboren hartafwijking in de samenleving. ------------- ..--------------------------------2.2 Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijk toegestane middelen. ------------------

I>lJlJR--------------------------------------------------------------------------------------------------

}\rti~el 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----------------------------------------------

~ICI>IC~-----------~------------------------------------------------------

}\rti~el 4 --------------------..-------------------------------------------------------------------------De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.----------------------Gewone leden kunnen zijn mensen met een aangeboren haIiafwijking voor zover zij
achttien jaar of ouder zijn en verder al diegenen, ouder dan achttien jaar, zoals aangeduid
in de doelstelling van de vereniging. ---------------------------------------------------------------

Jeugdleden kunnen zijn personen jonger dan achttien jaar met een aangeboren hartafwijking. Een aanvraag voor het jeugdlidmaatschap dient mede te worden ondertekend door
oud er 0 f voo gd. ---------------------------------------------------------------------------------------Jeugdleden van zestien jaar of ouder hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Jeugdleden kunnen geen bestuursfunctie bekleden. ---------------------------------------------Ereleden kunnen zijn leden of personen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet
voor de vereni ging. ----------------------------------------------------------------------------------Ereleden dienen benoemd te worden met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------Een voordracht voor het erelidmaatschap kan worden ingediend door het algemeen bestuur of door tenminste tien leden van de vereniging en moet voorzien zijn van een
schriftelijke motivatie. Aan het erelidmaatschap zijn geen rechten en plichten verbonden.
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. --------------------------

VERPLICHTINGEN

VAN

DE LEDEN

EN DONATEURS

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

Arti}(el 5-----------------------------------------------------------------------------------------------5.1 Leden zijn verplicht de contributie die jaarlijks door de algemene ledenvergadering
wordt vastgesteld te betalen. ------------------------------------------------------------------5.2 De rechten aan het lidmaatschap verbonden kunnen eerst worden uitgeoefend na
betaling van de contributie. ---------------------------------------------------------~----------5.3 Aanmelding als lid of donateur dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van
het bestuur van de. vereniging. ------------'---'-------------------------------------------------5.4 Het bestuur van de vereniging beslist over toelating van leden en donateurs. ---------5.5 Indien het bestuur een kandidaat als lid of als donateur afwijst zal dit aan de betrokkene schriftelijk worden meegedeeld onder opgave van de redenen tot afwijzing. ---5.6 De afgewezene kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten. -------------------------------------------------5.7 Het bestuur kan in naar zijn oordeel in aanmerking komende gevallen vrijstelling of
gedeeltelijke vrijstelling van de betalingsverplichting verlenen zonder dat de leden
hun rechten verli ezen. ------------------------------------------------------------------ ----- --5.8 Een donateur heeft geen stemrecht. De rechten van donateurs worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement. --------------------------------------------------------5.9 Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. --------------------------------------------------------------------------------------------

I3EEINDIGING

LID~AATSCHAP-----------------------------------------------------

Arti}(el 6-----------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: ----------------------------------------------------a. door overlijden van het lid; --------------------------------------------------------------------b. door schriftelijke opzegging door het lid, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste dertig dagen voor het einde van het verenigingsjaar. Wanneer
het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt door opzegging door het
lid blijft de jaarlijkse bijdrage voor het hele jaar verschuldigd.---------------------------

c.

door schriftelijke opzegging namens de vereniging onder opgaaf van redenen door
het algemeen bestuur: --------------------------------------------------------------------------1. in geval het lid heeft gehandeld in strijd met de bepalingen van deze statuten of
het huishoudelij k reglement; --------------------------- ---------------------------------2. in geval het lid de vereniging heeft benadeeld; ---------------------------------------3. indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. -----------------------------------------------------------------

OPZEGGING

VAN

HET LIDMAATSCHAP

DOOR

DE VERENIGING

-----------

Arti){el 7 ------------------------------------------------------------------------------------------7.1 Indien opzegging plaatsvindt ingevolge artikel 6, lid c.l, c.2 of c.3 kan het betrokken lid binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk bezwaar
aantekenen bij de geschillencommissie; ----------------------------------------------------7.2 Onder opzegging in het vorige lid van dit artikel wordt mede begrepen de ontzetting
van het lidmaatschap. --------------------------------------------------------------------------

GELDMIDDELEN------------------------------------------------------------------------

Arti){el 8 ------------------------------------------------------------------------------------------8.1 De gelden van de vereniging worden door de penningmeester van de vereniging
beheerd. ----------------------------------------------------------~-------------------------------~
8.2 De penningmeester stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een rekening en verantwoording over het verstreken boekjaar op. --------------------------------8.3 De algemene ledenvergadering benoemt elk jaar een kascontrolecommissie die belast is met het controleren van het financiële beheer van de vereniging. --...------------8.4 De werkwijze van de kascontrolecommissie wordt geregeld in het huishoudelijk
reglem ent. -------------- --------------- ----- ------------------------------- -----------------------8.5 De algemene ledenvergadering besluit ieder jaar of naast de financiële controle door
de kascontrolecommissie een controle door een externe accountant uitgevoerd moet
worden.--------------------------------------------------------------------------------------------

STEMRE<:HT

--------------------------------------------------~-----------------

Artilcel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------9.1 Alleen de gewone leden en jeugdleden van zestien jaar of ouder zijn stemgerechtigd. ----------------------------------------------------------------------------------------------9.2 Ieder lid heeft één stem. -----------------------------------------------------------------------9.3 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid uitbrengen. -------9.4 Een lid kan slechts voor één ander lid een stem uitbrengen. -----------------------------9.5 Bij een verkiezing kan slechts gestemd worden op personen die zich voor het betreffende bestuurlijke orgaan beschikbaar hebben gesteld. -----------------------------------9.6 De regeling van het stemrecht is van toepassing op alle bestuursorganen van de verenlglng.--------------------------------------------------------------------------------------------

IJICS1rlJlJFt ---------------------------------------------------------------------------------------

f\rtilcel 10 ----------------------------------------------------------------------------------------10.1

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering,
maar bestaat uit tenminste drie (3) natuurlijke personen. ----------------------------

10.4
10.5

De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden der
vereni ging benoemd. ---------------------------------------------------------------------De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. -------------------------------------------------De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de vereniging. -------------De algemene ledenvergadering is bevoegd tot het schorsen of ontslaan van bestuursleden.---------------------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering bepaalt de duur van de zittingsperiode van bestuursleden bij huishoudelijk reglement en stelt een rooster van aftreden op.----Het bestuurslidmaatschap eindigt door: ------------------------------------------------Aftreden van een bestuurslid na afloop van de zittingsduur; ------------------Schriftelijk bedanken voor het bestuurslidmaatschap; -------------------------Het verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen; ---------------------Het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging; ----------------------Ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken indien het bestuurslid
handelt in strijd met de wet, statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging schaadt. ----------------------------------------------------

IJlC'f()lC(;J)lIlCII> IJlC~1r1J1JIl-----------------------~--------------------------------------------i\rtiJ[el 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------11.1
11.2

111.4
!

11.6
11.7

Het bestuur is belast met de algemene leiding en besturen van de vereniging. --Ieder bestuurslid is tegenover de algemene ledenvergadering gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. ---,..-----------------------Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur behoren onder meer: -------------het toezicht houden op de naleving van de bepalingen van de statuten en
het huishoudelijk reglement; -------------------------------------------------------het opstellen en uitvoeren van het algemeen beleidsplan; ---------------------het vaststellen van het algemeen beleidsplan. -----------------------------------Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt, tenzij de algemene ledenvergadering hiervoor toestemming verleent. --------------------- ----------------------------------------- ----- -----------Het bestuur is bevoegd buiten vergadering besluiten te nemen. In dat geval is
het vereist dat de bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. -----------------Het bestuur bereidt alle besluiten voor. ------------------------------------------------Het bestuur is belast met het beheren en leiding geven aan het bureau van de
vereniging. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld. ----------In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien beslist de
voorzi tter. ------------------------------------------------------------------------------- ---Van het verhandelende in elke vergadering worden door de secretaris of een
notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.------------------------------------------------------------------------------------------

11.10

De overige taken en bevoegdheden van het bestuur worden geregeld bij huishoudelij k regl ement. ------------------- --------- -------- -------------- --------------------VERTEGENWOORD
I G IN G BESTUUR -----------------------------------------------------

i\rti~el 12---------------------------------------------------------------------------------------------12.1
12.2
12.3

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. -----------------------------------------De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt mede toe aan de voorzitter. ---------Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordi gen. -------------- -------------------------------------------------------------------REKENIN G EN VERi\NTWOO RD IN G -----------------------------------------------------

i\rti~el 13 --------------------------------------------------------------------------------------------13.1

Het bestuur is voor het gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan de
algemene ledenvergadering. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop
van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit. -------------------------------------------Het bestuur legt rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar
gevoerde beleid, in een daartoe bijeengeroepen vergadering van de verenigingsraad. -----------------------------------------------------------------------------------------13.2
In het huishoudelijk reglement is de procedure voor eventuele vervanging op.genomen. --------------------------------------------------------------------------~-~------13.3
Het bestuur kan personen die uit hoofde van hun functie, dan wel uit hoofde
van hun persoonlijke deskundigheid kunnen bijdragen tot verwezenlijking van
de doelstelling van de vereniging voor een bepaalde periode of een bepaalde
taak aantrekken als adviseur van het bestuur. Adviseurs hebben geen stemrecht.
Si\MENSTELLING
V i\N DE i\LGEMENE VERGi\DERING--------------------------

i\rti~el 14---------------------------------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering bestaat uit leden van de vereniging.-------------------------T i\KEN EN BEVOEGDHEDEN
V i\N DE i\LGEMENE LEDENVERGi\DERING

i\rti~el 15---------------------------------------------------------------------------------------------15.1

15.2

De algemene ledenvergadering heeft als hoogste orgaan een controlerende
functie en is in het bijzonder belast met de taak om een goed functioneren van
de vereniging te waarborgen. ------------------------------------------------------------Tot de bevoegdheden van de algemene ledenvergadering behoren: ---------------het vaststellen van het algemeen beleidsplan; -----------------------------------het goedkeuren van het jaarverslag van de secretaris; --------------------------het goedkeuren van de rekening en verantwoording van de financiën van de
vereniging;----------------------------------------------------------------------------het verlenen van decharge aan de penningmeester van het bestuur; ---------het benoemen van de kascontrolecommissie; ------------------------------------het laten uitvoeren van een controle door een externe accountant; -----------het goedkeuren van de begroting van het komende jaar; ----------------------het vaststellen van het contributiebedrag; ----------------------------------------benoeming, schorsing en ontslag van leden van het bestuur; ------------------

15.3

het verlenen van toestemming aan het bestuur voor rechtshandelingen zoals
genoemd in artikel 11 lid 4. --------------------------------------------------------Aan de verenigingsraad komen verder alle bevoegdheden toe die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.------------------------------

'f~Fl(;~I>~FlI~(;~~-------------------------------------------------------------------------~rtiJ(el 16---------------------------------------------------------------------------------------------16.1

De algemene ledenvergadering worden door het bestuur of door de algemene
1eden vergadering zelf uitgeschreven. ---------------------------------------------------16.2
Het bestuur is verplicht tot het uitschrijven van een algemene ledenvergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken en wel binnen veertien dagen nadat tenminste twintig (20) leden daartoe schriftelijk een voorstel bij het bestuur
hebben ingedi end. -------------------------------------------------------------------------16.3
Indien een verzoek zoals genoemd in het vorig lid binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. --16.4
Convocatie van de algemene ledenvergadering geschiedt door middel van een
schriftelijke aankondiging aan de leden met een oproepingstermijn van tenminste vier weken en onder vermelding van de te behandelen punten. ----------------16.5
De algemene ledenvergadering vergadert tenminste één maal per jaar binnen
zes maanden na afloop van het verenigingsjaar ter goedkeuring van de rekening
en verantwoording en van het jaarverslag.--------------------------------:--------------16.6
De algemene ledenvergadering worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij óntstentenis voorziet het bestuur in de leiding. Het bestuur is bevoegd
om die gedeelten van de algemene ledenvergadering,· waarin een beroep tegen
een bestuursbesluit aan de orde is, te doen leiden door een door hem aan te wijzen gewoon lid van de vereniging. ------------------------------------------------------TO ~(;~~ (; TOT 'f~Fl(;~I> ~FlI~ (;~~ ------------------------------------------------~rtiJ(el 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------17.1
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de verenigingsleden en de
leden van het bestuur, alsmede diegenen die daartoe worden uitgenodigd. ------17.2
Alleen leden en de jeugdleden van zestien jaar en ouder van de van de vereniging hebben stemrecht binnen de algemene ledenvergadering. --------------------17.3
Het bestuur van de vereniging bepaald wie in de vergadering spreekbeurt heeft.
17.4
Convocaties van de algemene ledenvergadering en verslagen van deze vergadering worden ter kennis gebracht aan de leden. ----------------------------------------CO MMISSI~S
~~ W~FlK(;FlO ~p~~ --------------------------------------------------------ilrtiJ(el 18---------------------------------------------------------------------------------------------18.1
Ter behartiging van verenigingsaangelegenheden kan het bestuur commissies
en werkgroepen instell en. ----------------------------------------------------------------18.2
De leden van de commissie of werkgroep worden door het bestuur benoemd. --18.3
Het huishoudelijk reglement bevat regels betreffende de samenstelling, benoeming, taken en bevoegdheden van commissies en werkgroepen. ------------------18.4
Alle door het bestuur ingestelde commissies en werkgroepen zullen werkzaam
zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur. -------------------------------------

(;1C5i<:III~~IC~<:()~~I5i5iIIC--------------------------------------------------------------------~rti}(el 19---------------------------------------------------------------------------------------------19.1

De algemene ledenvergadering stelt een commissie aan ter bemiddeling in geschillen ontstaan binnen de vereniging tussen leden en bestuursorganen, dan
wel tussen organen onderling. Het huishoudelijk reglement stelt hiervoor regels.
De geschillencommissie doet haar uitspraken namens de algemene ledenvergadering.---------------------------------------------------------------------------------------19.2
Een lid van de geschillencommissie mag geen deel uitmaken van enig ander
bestuurlijk orgaan van de vereniging. Geschillen dienen eerst aan de geschillencommissie te worden voorgelegd alvorens een beroep word gedaan op de burgerlijke rechter. ----------------------------------------------------------------------------IIUI5iII() UD IC~IJK RE(; ~IC~IC~T
---------------------------------------------------------~rti}(el 20 --------------------------------------------------------------------------------------------20.1
De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur het huishoudelijk reglement vast. ------------------------------------------------------------------------20.2
Het huishoudelijk reglement geeft nadere voorschriften over: ---------------------onderwerpen die in deze statuten zijn genoemd; --------------------------------alle daarvoor in aanmerking komende onderwerpen die niet in deze statuten
zijn genoemd. -------'------------------------------------------------------------------20.3
De bepalingen in het huishoudelijk reglement hebben voor de vereniging dezelfde bindende kracht als deze statuten. --~--------------------------,:.-----------------

5i1r~1tUTIC~I.J~I(;I~{;__-----------------~-..;-------------~------~--------------------------~---~rti]{el·21-----------~--~---------~-------..;-------------~-----~------------------~---------------------21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -----------------------------------Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
geh ouden. ------------------------------------------------------------------ -----------------Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.--------------------------------------------------------------------De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. ---------------------------------------------------------------------------------Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.------------------------------------------------------------------------------------Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt
genomen. ------------------------------------------------------------------------------------

De bestuursleden zijn 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 en Fabrieken gehouden handelsregister. ---------------------------------

ONTBIND

IN G EN VEREFFEN

IN G ---------------------------------------------------

~rti}(el 22---------------------------------------------------------------------------------------------22.1.

22.3.
22.4.

22S··

Het bepaalde in artikel 21 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing
op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de verenigIng. -----------------------------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit
de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. --------------------------------------------De vereffening geschiedt door het bestuur. --------------------------------------------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. --------------------------------------In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".-------------------------------De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, danwel
aan de vereffenaar( s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar( s)
doet(n) van de beëindiging opgave aan het handelsregister. ------------------------De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaà.rd gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene
die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. ------------------------------:..--

S~OTBE)lJl~ING----------------------------------------------------------------------------Voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd: --------------------------------------de comparante sub 1, als secretaris/penningmeester; en ----------------------------------de comparant sub 2, als voorzitter. ------------------------------------------------------------

Bekendheidsclaus

ule -------------------------------------------------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -------------------------------------------------------W JlJlRV JlN ~KTE
is verleden te Woerden op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. -----------------------------------------------------------------------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor
het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt
voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris. ------------------------------------------------------------------------------(getekend: volgen de handtekeningen).

