STATUTEN V&VN 12 JULI 2022
Artikel 1. Naam, zetel en duur
De vereniging draagt de naam:
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en is gevestigd te
Utrecht.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2. Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel om verzorgenden individuele
gezondheidszorg, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in
staat te stellen om hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau met trots,
passie en professioneel uit te oefenen.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leden door het
(doen) verzorgen van opleidingen, bij- en nascholing, congressen,
studiebijeenkomsten en andere vormen van
deskundigheidsbevordering en verspreiding van vakliteratuur en
informatie over de beroepsuitoefening;
b. het vergroten en bewaken van de samenhang binnen de
beroepsuitoefening en de (vervolg)opleidingen tot de beroepen;
c. het normeren en borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening,
onder meer via het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &
Verzorgenden, en de (vervolg)opleidingen tot de beroepen;
d. het stimuleren en (laten) uitvoeren van wetenschappelijk en
praktijkgericht onderzoek op het terrein van de verpleging en
verzorging;
e. het faciliteren van ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de leden;
f. het fungeren als aanspreekpunt voor overheden en het uitoefenen
van invloed op wet- en regelgeving en op al het beleid dat de
beroepsuitoefening door verpleegkundigen en verzorgenden raakt,
zowel internationaal, nationaal, regionaal en lokaal;
g. het onderhouden van goede betrekkingen en bevorderen van overleg
en samenwerking met overheden, patiëntenorganisaties,
zorgaanbieders, zorgverzekeraars, onderwijsorganisaties,
onderzoeksinstituten, (internationale) zusterorganisaties,
organisaties van andere zorgverleners en vakbonden;
h. het vaststellen en toepassen van (zelf disciplinaire)regelingen
waaronder begrepen zowel het vaststellen van de leden bindende
besluiten als het aangaan van de leden bindende overeenkomsten
met anderen;
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het versterken van het imago en de beroepstrots van
verpleegkundigen en verzorgenden, onder meer door het
verstrekken van informatie aan de burger(s);
j. het aanbieden van diensten aan de leden;
k. alle andere wettige middelen die in de ruime zin van het woord
bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de
vereniging.
De vereniging onderschrijft de bepalingen met betrekking tot een goede
governance zoals vastgelegd in de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling.

Artikel 3. Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging worden bijeengebracht uit;
a. jaarlijkse bijdragen van gewone en buitengewone leden;
b. opbrengsten van dienstverlening aan leden;
c. subsidies;
d. sponsorgelden;
e. donaties;
f. erfstellingen en legaten;
g. overige wettelijke baten.
Artikel 4. Leden
1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. ereleden.
2. Gewone leden kunnen zijn:
a. personen die in het bezit zijn van een erkend getuigschrift voor de
uitoefening van het beroep verzorgende, verpleegkundige of
verpleegkundig specialist;
b. studenten van een opleiding voor één van deze beroepen of functies.
3. Buitengewone leden zijn personen die met instemming van het
verenigingsbestuur deel uitmaken van een afdeling of platform van de
vereniging zonder aan de in lid 2 van dit artikel geformuleerde criteria te
voldoen.
4. Ereleden zijn personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
op het terrein van de verpleging en verzorging.
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Artikel 5. Rechten en plichten van leden
1. Alleen gewone leden en ereleden zijn gerechtigd om deel te nemen aan
de verkiezingen van de leden van de ledenraad, en mogen deel uitmaken
van de ledenraad of het verenigingsbestuur.
2. Alle leden zijn onderworpen aan de bepalingen van de statuten,
reglementen en de dienovereenkomstig genomen besluiten.
3. Met uitzondering van de ereleden zijn alle leden verplicht jaarlijks een
bijdrage aan de vereniging te betalen. De aan buitengewone leden
opgelegde bijdrage kan afwijken van die van gewone leden en dient
afzonderlijk te worden vastgesteld. Deelname aan één of meer afdelingen
en/of platforms kan tot verhoging van de bijdrage leiden, waardoor de
totale bijdrage per lid kan variëren. Voor de categorie studenten, als
bedoeld in artikel 4 lid 2 sub b., kan een lagere contributie worden
vastgesteld. De hoogte van de jaarlijkse bijdragen dient te zijn
goedgekeurd door de ledenraad.
4. Leden dienen te handelen in overeenstemming met algemeen
aangenomen professionele en ethische standaarden.
Artikel 6. Verkrijging van het lidmaatschap
1. Het verenigingsbestuur beslist over toelating van gewone leden en van
buitengewone leden.
2. Bij niet-toelating kan de aanvrager in beroep gaan bij de commissie van
beroep.
3. De ledenraad benoemt personen tot erelid, op voordracht van het
verenigingsbestuur.
4. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld ter uitvoering
van het in dit artikel bepaalde.
Artikel 7. Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door;
a. de dood van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk of langs
elektronische weg en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
ten minste een maand.
Indien het lidmaatschap niet tijdig is opgezegd, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het
verenigingsbestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.
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Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor
de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard.
Het verenigingsbestuur kan het lidmaatschap namens de vereniging
opzeggen als;
a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te
voldoen, waaronder tevens is begrepen het handelen in strijd met
een algemeen aangenomen professionele of ethische standaard;
b. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. het lid de belangen van de vereniging heeft geschaad;
d. redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
Het verenigingsbestuur kan tot ontzetting uit het lidmaatschap overgaan
wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de
reden(en). De betrokkene kan binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep gaan bij de commissie van beroep en daar
verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels inzake de wijze van
ontzetting door het verenigingsbestuur, de gevolgen daarvan, alsmede de
wijze waarop beroep daartegen kan worden aangetekend.
Een lid kan worden geschorst in gevallen waarin opzegging namens de
vereniging of ontzetting mogelijk is. Schorsing of opheffing van schorsing
geschiedt door het verenigingsbestuur. Heeft binnen een periode van drie
maanden geen opzegging namens de vereniging of ontzetting dan wel
opheffing van de schorsing plaats gehad, dan vervalt de schorsing na
afloop van die periode.

Artikel 8. Samenstelling van het verenigingsbestuur
1. De vereniging wordt bestuurd door een verenigingsbestuur, bestaande
uit een door de ledenraad te bepalen aantal van ten hoogste zeven leden,
die door de ledenraad worden benoemd op de in lid 7 van dit artikel
beschreven wijze. Het verenigingsbestuur kent een voorzitter, een
vicevoorzitter en overige bestuursleden.
2. De voorzitter wordt in functie benoemd door de ledenraad. Het
verenigingsbestuur kiest uit haar midden een vicevoorzitter, die bij
afwezigheid van de voorzitter de bestuursvergadering leidt. Als en zolang
het voorzitterschap vacant is, neemt de vicevoorzitter deze functie waar.
3. Het verenigingsbestuur wordt, met uitzondering van ten hoogste twee
leden en met inachtneming van het in lid 4 van dit artikel bepaalde, uit de
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gewone leden of de ereleden benoemd. Ten hoogste twee bestuursleden
kunnen worden benoemd buiten de gewone leden of de ereleden.
4. Leden van het verenigingsbestuur kunnen geen afdelingsbestuurslid of
platform coördinator zijn. Zij kunnen evenmin deel uitmaken van de
ledenraad, de kiescommissie of van de commissie van beroep.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren. Indien
de ledenraad het nodig oordeelt, kan de ledenraad bij wijze van
overgangsmaatregel voor één of meer bestuurders een kortere of langere
zittingsperiode vaststellen.
6. Bestuursleden treden periodiek af volgens een door het
verenigingsbestuur op te maken en door de ledenraad vast te stellen
rooster van aftreden. Een aftredend bestuurder is eenmaal
herbenoembaar.
7. De benoeming van een nieuw bestuurslid geschiedt als volgt.
a. het verenigingsbestuur stelt een profielschets vast, welke
profielschets de goedkeuring behoeft van de ledenraad.
b. de ledenraad stelt een selectiecommissie in, waarvan in elk geval
deel uitmaken: de voorzitter van het verenigingsbestuur (of, als deze
functie vacant is, een ander bestuurslid), twee afgevaardigden en de
directeur als adviserend lid, en waarbij de afdelingen en platforms
worden betrokken.
c. de ledenraad stelt alle gewone leden en ereleden in staat zich bij de
selectiecommissie te kandideren; daarnaast kan de
selectiecommissie zelf kandidaten, al dan niet buiten de leden,
uitnodigen om zich te kandideren.
d. de selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de in lid 3 genoemde
eis en aan de profielschets en doet de ledenraad haar bevindingen en
enkelvoudige voordracht toekomen.
e. de ledenraad beslist, na kennisneming van de bevindingen van de
selectiecommissie, over de benoeming van het nieuwe bestuurslid;
f. het huishoudelijk reglement stelt nadere regels inzake de
benoemingsprocedure.
8. De samenstelling van het verenigingsbestuur is evenwichtig in het licht
van de voor de vereniging relevante beleidsterreinen en
aandachtsgebieden.
9. Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst of
ontslagen.
10. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
11. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door aftreden op grond van het rooster van aftreden;
b. door aftreden op eigen verzoek;
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c. door de dood:
d. door onder curatelestelling;
e. wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens
geestelijke stoornis;
f. wanneer een bestuurder in staat van faillissement wordt verklaard,
een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance
van betaling verkrijgt.
g. doordat een bestuurder de functie van afdelingsbestuurslid, platform
coördinator, afgevaardigde of lid van een commissie aanvaardt;
h. met uitzondering van de bestuursleden, die ten tijde van hun
benoeming geen gewoon lid of erelid van de vereniging waren zoals
bedoeld in lid 3 van dit artikel, eindigt het bestuurslidmaatschap
tevens door het einde van het lidmaatschap van de vereniging.
12 Indien een bestuurslid wordt benoemd ter vervulling van een tussentijdse
vacature, neemt hij op het rooster van aftreden de plaats in van zijn
voorganger en treedt hij mitsdien af op het tijdstip waarop degene in
wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden, onverminderd het in de
tweede zin van lid 5 bepaalde.
13. Mochten in het verenigingsbestuur om welke reden dan ook één of meer
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders niettemin
een wettig bestuur. In een tussentijdse vacature in het bestuur wordt zo
spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature voorzien.
Artikel 9. Taken en bevoegdheden van het verenigingsbestuur
1. Het verenigingsbestuur is belast met het besturen van de vereniging en is
daarvoor verantwoording verschuldigd aan de ledenraad. Bij de vervulling
van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de
vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
2. Het verenigingsbestuur is belast met het ontwikkelen, vaststellen en
uitvoeren van het algemene beleid van de vereniging op basis van een
jaarlijks door het verenigingsbestuur vast te stellen en door de ledenraad
goed te keuren meerjarig strategisch beleidsplan, inclusief een daarvan
afgeleid jaarplan.
3. Het verenigingsbestuur is na voorafgaande goedkeuring door de
ledenraad bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren 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 ander verbindt.
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Het verenigingsbestuur is bevoegd ten behoeve van het afsluiten van
collectieve arbeidsovereenkomsten namens haar leden, derden te
contracteren.
Het verenigingsbestuur ziet toe op de naleving van de statuten,
reglementen en genomen besluiten.
Het verenigingsbestuur is bevoegd commissies en werkgroepen in te
stellen of op te heffen en daaraan bevoegdheden te verlenen. Het
verenigingsbestuur zal bij de instelling van een commissie of werkgroep
als in dit artikel bedoeld een reglement vaststellen waarin onder meer de
samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de betreffende
commissie of werkgroep nader zijn omschreven.
Het verenigingsbestuur kan taken en bevoegdheden mandateren aan
afdelingsbesturen en platform coördinatoren. Het bepaalt dan de aard en
omvang van het mandaat, desgewenst met vermelding van de tijdsduur
en/of de voorwaarden. Een mandaat wordt schriftelijk verleend en wordt
van kracht op de in de schriftelijke mededeling vermelde datum.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden nemen
de overblijvende bestuursleden, of neemt het overblijvende bestuurslid,
het gehele bestuur waar.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden is de persoon die
daartoe door de ledenraad wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van
de vereniging belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden neemt de in de
vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen
teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
Onder belet wordt ten deze verstaan:
(i) schorsing;
(ii) ziekte; of
(iii) onbereikbaarheid,
in de gevallen bedoeld sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn
van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het bestuurslid en
de vereniging heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een
voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
De persoon die bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden door de
ledenraad is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt
voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurslid gelijkgesteld.
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Artikel 10. Besluitvorming verenigingsbestuur
1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen
opgemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
bestuursvergadering door het verenigingsbestuur vastgesteld.
2. Het verenigingsbestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee van zijn
leden dat gewenst achten.
3. Vergaderingen van het verenigingsbestuur worden gehouden ter plaatse
als bij de oproeping bepaald.
4. Vergaderingen van het verenigingsbestuur worden schriftelijk of langs
elektronische weg opgeroepen door of namens de voorzitter van het
verenigingsbestuur met inachtneming van een termijn van ten minste
zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de
vergadering plaatsvindt niet wordt meegerekend. Op een daartoe
strekkend verzoek van één van de andere bestuursleden dient de
voorzitter binnen één week na ontvangst van dat verzoek over te gaan tot
oproeping tot een vergadering van het verenigingsbestuur bij gebreke
waarvan de verzoeker zelf de vergadering kan (doen) oproepen. De
oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de vergadering,
alsmede de agenda.
5. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene
stemmen, ook al zijn de door deze statuten gegeven voorschriften voor
het oproepen en houden van vergaderingen van het verenigingsbestuur
niet in acht genomen.
6. Toegang tot de vergaderingen van het verenigingsbestuur hebben de
bestuursleden, alsmede zij die daartoe door het verenigingsbestuur zijn
uitgenodigd. Geschorste bestuursleden hebben geen toegang tot de
vergaderingen van het verenigingsbestuur.
7. De voorzitter van het verenigingsbestuur heeft de leiding van de
vergaderingen van het verenigingsbestuur. Bij afwezigheid van de
voorzitter van het verenigingsbestuur, heeft de vicevoorzitter van het
verenigingsbestuur de leiding van de bestuursvergaderingen. Bij
afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter van het
verenigingsbestuur, voorziet het verenigingsbestuur zelf in de leiding van
zijn vergaderingen.
8. Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van één stem in een
vergadering van het verenigingsbestuur.
9. Het verenigingsbestuur besluit met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich
door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht ter vergadering
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doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht
wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een
bestuurslid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid ter
vergadering zijn stem uitbrengen.
Alle stemmingen in vergaderingen van het verenigingsbestuur geschieden
mondeling. Echter kan de voorzitter van de betreffende vergadering
bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het
betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige
stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden
uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van
ongetekende stembriefjes.
Het verenigingsbestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering
besluiten nemen, mits alle in functie zijnde bestuursleden in de
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij zich allen
schriftelijk of langs elektronische weg vóór het voorstel hebben verklaard.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de voorzitter
een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering van het
verenigingsbestuur wordt vastgesteld. Het aldus vastgestelde relaas
wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de
notulen gevoegd.
Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het
verenigingsbestuur daartoe besluit, een bestuurslid ook door middel van
een elektronisch communicatiemiddel, daaronder begrepen telefonisch,
aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en
zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het bestuurslid via het
elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii)
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergaderingen,
iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) het stemrecht kan
uitoefenen.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 9 lid 1. Wanneer
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de ledenraad.

Artikel 11. Vertegenwoordiging
1. Het verenigingsbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten
rechte.
2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van het verenigingsbestuur, dan wel door de voorzitter
van het verenigingsbestuurder tezamen handelend met de directeur.
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Het verenigingsbestuur kan leden van het verenigingsbestuur, hetzij de
directeur, hetzij afdelingsbesturen of platform coördinator(en), hetzij één
of meer derden, mits bij schriftelijke volmacht, en met inachtneming van
het in artikel 9 lid 3 bepaalde, de bevoegdheid verlenen de vereniging te
vertegenwoordigen, zulks binnen de grenzen in de volmacht omschreven.

Artikel 12. Rekening en verantwoording
1. Het verenigingsjaar of boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het verenigingsbestuur draagt zorg voor de bijhouding en
verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de
rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het
verenigingsbestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven
in een verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en schulden
aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de
jaarrekening. Het verenigingsbestuur legt de jaarrekening ter goedkeuring
voor aan de ledenraad; binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
Over de getrouwheid van deze jaarrekening wordt een verklaring
overlegd van een registeraccountant.
3. Het verenigingsbestuur doet de jaarrekening vergezeld gaan van een
jaarverslag, dat inzicht geeft in de mate waarin de doelen van het jaarplan
zijn gerealiseerd en in de activiteiten die daartoe zijn ondernomen.
4. Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag door de ledenraad,
strekt, voorzover geen voorbehoud is gemaakt, en voor zover de
handelingen van het verenigingsbestuur uit de stukken blijken, de leden
van het verenigingsbestuur tot décharge voor het gevoerde beleid.
5. Uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar legt het
verenigingsbestuur aan de ledenraad de begroting voor het komende
verenigingsjaar ter goedkeuring voor.
6. Het verenigingsbestuur dient de financiële bescheiden ten minste zeven
jaar te bewaren.
Artikel 13. Taken en bevoegdheden van de ledenraad
1. Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of
de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
2. De ledenraad heeft als taak het strategisch beleid te bepalen en op
basis daarvan toezicht uit te oefenen op het verenigingsbestuur. Dit
geschiedt op basis van een jaarlijks goed te keuren strategische agenda,
inclusief een daarvan afgeleid jaarplan, en een jaarlijkse evaluatie van de
strategische doelrealisering.
3. De ledenraad is belast met:
a. het goedkeuren van en toezien op de uitvoering van het meerjarig
strategisch beleidsplan en het daarvan afgeleide jaarplan;
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b. het goedkeuren van de op het jaarplan gebaseerde begroting van het
komend boekjaar;
c. het goedkeuren van de jaarlijkse ledenbijdragen;
d. het goedkeuren van het jaarverslag en de jaarrekening;
e. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.
De ledenraad is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen of op
te heffen en daaraan bevoegdheden te verlenen. De ledenraad zal bij de
instelling van een commissie of werkgroep als in dit artikel bedoeld een
reglement vaststellen waarin onder meer de samenstelling, taken,
bevoegdheden en werkwijze van de betreffende commissie of werkgroep
nader zijn omschreven.

Artikel 14. Samenstelling, verkiezing en functioneren van de ledenraad
1. De ledenraad is de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering
van de vereniging, welke afgevaardigden worden gekozen
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, en waarvan in elk geval deel
uitmaken zes gewone leden waarvan twee verzorgenden IG, twee
verpleegkundigen en twee verpleegkundig specialisten.
2. Door de gewone leden en de ereleden wordt uit hun midden een aantal
van eenentwintig (21) afgevaardigden gekozen; aan deze verkiezing
kunnen alle gewone leden en ereleden die niet zijn geschorst middellijk of
onmiddellijk deelnemen.
Afgevaardigden worden gekozen voor een termijn van ten hoogste vier
jaar en zijn, al dan niet aansluitend, doch ten hoogste éénmaal
herkiesbaar, wederom voor een termijn van ten hoogste vier jaar, met
inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
Hetgeen in dit artikel over de verkiezing van afgevaardigden is bepaald, is
van overeenkomstige toepassing op de herverkiezing van afgevaardigden.
3. De functie van afgevaardigde is onverenigbaar met het lidmaatschap van
het verenigingsbestuur of van het een afdelingsbestuur, of met de functie
van platformcoördinator.
4. De afgevaardigden worden in beginsel eenmaal per vier jaar verkozen.
Daartoe roep de kiescommissie de gewone leden en ereleden, door
plaatsing van een oproep op de officiële website van de vereniging en in
het officiële ledenblad van de vereniging, op tot kandidaatstelling binnen
een door de kiescommissie te bepalen termijn van ten hoogste twee
maanden na die oproep.
Ieder gewoon lid en ieder erelid dat niet is geschorst, kan zich kandidaat
stellen om tot afgevaardigde te worden gekozen dan wel herbenoemd
door middel van een schriftelijke of langs elektronische weg verzonden
bericht aan de kiescommissie.
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De ledenraad is zodanig samengesteld dat de afgevaardigden ten
opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De ledenraad bestaat bij
voorkeur uit afgevaardigden die landelijk worden geworven en gekozen
op basis van bestuurlijke en inhoudelijke kwaliteit, rekening houdend met
diversiteit en regionale spreiding. De kiescommissie besluit of de
kandidaat voldoet aan de vereisten om op de lijst met verkiesbare
personen te worden geplaatst. Een besluit tot plaatsing van een
kandidaat op de lijst met verkiesbare personen wordt genomen op basis
van een door de ledenraad opgestelde en vastgestelde profielschets met
inachtneming van het daaromtrent in het reglement van de
kiescommissie bepaalde.
6. De kiescommissie brengt de naam van de kandidaat of kandidaten ter
kennis van de gewone leden en ereleden door plaatsing van de lijst met
verkiesbare personen op de officiële website van de vereniging en door
verzending langs elektronische weg van deze lijst aan alle gewone leden
en ereleden, tezamen met de stembiljetten die aan alle gewone leden en
ereleden worden toegezonden.
7. Slechts gewone leden en ereleden die niet zijn geschorst kunnen
deelnemen aan de verkiezing van afgevaardigden. Er kan schriftelijk, langs
elektronische weg of via een elektronisch communicatiemiddel (internet)
worden deelgenomen aan de verkiezing van afgevaardigden, een en
ander te bepalen door de kiescommissie. Daartoe is ten minste vereist
dat een gewoon lid of erelid schriftelijk, langs elektronische weg dan wel
via het elektronische communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd
en ii) zijn stemrecht kan uitoefenen.
8. Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht om inzake de verkiezing van
afgevaardigden één stem uit te brengen; deze stem kan slechts op één
kandidaat worden uitgebracht.
9. Door de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal de
eerste vacature betreffende afgevaardigden worden vervuld. Door de
kandidaat op wie daarna de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal, indien
aan de orde, de tweede vacature betreffende afgevaardigden worden
vervuld, enzovoorts. Indien bij een verkiezing van afgevaardigden de
stemmen staken, beslist het lot wie van de betrokken kandidaten is
gekozen. Ingeval van loting bepaalt de kiescommissie de wijze van loting.
10. De uitslag van de stemming wordt zo spoedig mogelijk ter kennis
gebracht aan de leden. Degene die tot afgevaardigde is gekozen, ontvangt
hiervan tegelijkertijd van de kiescommissie een schriftelijk of langs
elektronische weg
verzonden bericht.
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11. Indien er op enig moment tussen de reguliere te houden verkiezing van
afgevaardigden minder dan eenentwintig (21) afgevaardigden in functie
zijn, is sprake van een of meer tussentijdse vacatures.
Deze tussentijdse vacatures betreffende afgevaardigden worden in die
periode vervuld als volgt: door de kandidaat op wie bij de laatstgehouden
reguliere verkiezing van afgevaardigden, nadat de destijds bestaande
vacatures allen waren vervuld, de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal
de eerste tussentijdse vacature betreffende afgevaardigden worden
vervuld.
Door de kandidaat op wie daarna bij de laatstgehouden reguliere
verkiezing van afgevaardigden de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal,
indien aan de orde, de tweede tussentijdse vacature betreffende
afgevaardigden worden vervuld enzovoorts. Indien er bij de vervulling van
een tussentijdse vacature betreffende afgevaardigden twee of meer
kandidaten zijn op wie bij de laatstgehouden reguliere verkiezing van de
afgevaardigden een gelijk aantal stemmen werd uitgebracht, beslist het
lot wie van de betrokken kandidaten in deze tussentijdse vacature is
gekozen.
Ingeval van loting bepaalt het bestuur de wijze van loting. Wie in een
tussentijdse vacature wordt verkozen, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in.
Indien op enig moment een of meer tussentijdse vacatures niet op de in
dit lid bedoelde wijze kunnen worden vervuld en het aantal
afgevaardigden derhalve beneden eenentwintig (21) is gedaald, blijft de
ledenraad bevoegd.
12. Indien op enig moment tussen de reguliere te houden verkiezingen van
afgevaardigden meer dan tien (10) tussentijdse vacatures zijn, die niet
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid kunnen worden vervuld,
blijft de ledenraad bevoegd, maar is het bestuur bevoegd een
tussentijdse verkiezing van afgevaardigden uit te schrijven. Op deze
tussentijdse verkiezing van afgevaardigden is hetgeen in dit artikel
omtrent de reguliere verkiezing van afgevaardigden is bepaald van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de alsdan gekozen
afgevaardigden slechts als zodanig in functie zullen zijn totdat er bij de
eerstvolgende reguliere verkiezing nieuwe afgevaardigden zijn verkozen.
13. Een afgevaardigde defungeert;
a. door zijn overlijden;
b. door zijn vrijwillige aftreden;
c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is verkozen of door
zijn aftreden volgens het in lid 2 bedoelde rooster van aftreden;
d. doordat hij geen gewoon lid of geen erelid meer is van de vereniging;
e. door zijn schorsing als gewoon lid of als erelid van de vereniging;
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door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke
beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke
toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt
ingesteld;
g. wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in
het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op
hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling
verkrijgt;
h. door het aanvaarden van zijn benoeming tot bestuurder;
i. door zijn ontslag aan hem verleend door de ledenraad; een besluit
van de ledenraad tot ontslag van een afgevaardigde kan slechts
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden
van de uitgebrachte stemmen.
14. Nadere regels omtrent het kiezen van afgevaardigden worden door de
ledenraad in het reglement kiescommissie vastgesteld en door de
kiescommissie bij de oproeping tot de verkiezing van afgevaardigden aan
de gewone leden en ereleden bekend gemaakt.
15. De ledenraad kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter,
aan wie taken worden opgedragen die nader worden uitgewerkt in een
reglement van orde.
Artikel 15. Bijeenroeping van de ledenraad
1. De ledenraad komt tenminste vier maal per jaar in vergadering bijeen,
waarbij de in artikel 13 lid 3 genoemde taken gestructureerd aan de orde
komen, met inachtneming van de in de artikel 12 lid 2 en in artikel 12 lid 5
genoemde termijnen.
2. Andere ledenraadvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
verenigingsbestuur dat wenselijk oordeelt of op schriftelijk verzoek van
een tiende van het aantal raadsleden. In het laatste geval dient de
ledenraad binnen vier weken bijeen te worden geroepen.
3. Oproeping tot de ledenraadvergadering geschiedt schriftelijk op een
termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend. De oproeping kan tevens langs
elektronische weg geschieden.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. De voorzitter van de ledenraad leidt de vergadering van de ledenraad en
draagt zorg voor een goede afstemming van werkzaamheden tussen
ledenraad en verenigingsbestuur. De voorzitter kan zich laten vervangen
door de vicevoorzitter van de ledenraad. De vicevoorzitter leidt de
vergadering van de ledenraad voorts als de functie van voorzitter vacant
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is. De vicevoorzitter kan zich laten vervangen door een andere
afgevaardigde.
Artikel 16. Toegang tot de ledenraad en stemrecht
1. Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben:
a. afgevaardigden;
b. leden van het verenigingsbestuur;
c. de directeur.
Geschorste afgevaardigden en geschorste bestuursleden hebben geen
toegang, tenzij zij naar het oordeel van de ledenraad gehoord moeten
worden.
2. De ledenraad beslist over toegang tot haar vergadering van andere
personen dan in lid 1 genoemd.
3. Afgevaardigden en bestuursleden hebben het recht in de vergadering van
de ledenraad het woord te voeren. Andere aanwezigen hebben dit recht
indien en voor zover de voorzitter van de vergadering hen het woord
verleend heeft. Bestuursleden hebben als zodanig een raadgevende stem
in de vergadering van de ledenraad.
4. Stemgerechtigd in de vergadering van de ledenraad is elke niet
geschorste afgevaardigde. Iedere stemgerechtigde afgevaardigde heeft
het recht om één stem uit te brengen.
5. Een stemgerechtigde afgevaardigde kan door een andere daartoe
schriftelijk gevolmachtigd stemgerechtigde afgevaardigde ter vergadering
van de ledenraad zijn stem doen uitbrengen. Aan de eis van
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd. Een stemgerechtigde afgevaardigde kan als
gevolmachtigde slechts voor één andere stemgerechtigde afgevaardigde
ter vergadering zijn stem uitbrengen.
6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan, indien het
verenigingsbestuur daartoe besluit, een stemgerechtigde afgevaardigde
ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de
vergaderingen van de ledenraad deelnemen, daarin het woord voeren en
zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde
afgevaardigde via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden
geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen
ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) het
stemrecht kan uitoefenen.
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Artikel 17. Besluitvorming ledenraad
1. Het ter vergadering van de ledenraad uitgesproken oordeel van de
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de ledenraad 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.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de
voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats,
totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze
herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming, wordt
telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. In
geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van beiden is gekozen. Ingeval van loting bepaalt de voorzitter
van de vergadering de wijze van loting.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een
verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming wenselijk acht of een of meer van de
stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangen. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
verlangt.
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Artikel 18. Kiescommissie
1. De vereniging kent een kiescommissie die tot taak heeft het begeleiden
van de verkiezing van de afgevaardigden met inachtneming van het
daaromtrent in deze statuten en het reglement kiescommissie bepaalde.
2. De kiescommissie bestaat uit drie (3) meerderjarige natuurlijke personen,
die door de ledenraad, per te houden verkiezing van afgevaardigden,
worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de gewone leden en
ereleden, waarbij één zetel wordt vervuld door een afgevaardigde.
De kiescommissie is zodanig samengesteld dat de leden van de
kiescommissie ten opzichte van elkaar, het verenigingsbestuur en welk
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. Het lidmaatschap van de kiescommissie is in elk geval onverenigbaar met
de functie van verenigingsbestuurder.
4. De kiescommissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan uit zijn
midden een vicevoorzitter aanwijzen. De vicevoorzitter van de
kiescommissie neemt bij ontstentenis of belet van de voorzitter van de
kiescommissie diens functie waar; hij treedt, zolang de waarneming
duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter van de
kiescommissie als zodanig;
5. Indien het aantal leden van de kiescommissie beneden drie (3) is gedaald,
blijft de kiescommissie bevoegd. Er moet dan echter zo spoedig mogelijk
een vergadering van de ledenraad worden belegd, waarin de voorziening
in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt. In geval van belet of
ontstentenis van alle leden van de kiescommissie, is de ledenraad
verplicht om zo spoedig mogelijk in de open plaatsen te voorzien.
6. Het lidmaatschap van de kiescommissie eindigt voor een lid van de
kiescommissie:
a. door de dood;
b. door zijn vrijwillig aftreden;
c. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke
beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke
toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt
ingesteld;
e. door het aanvaarden van de functie van verenigingsbestuurder.
7. Nadere regels omtrent de kiescommissie worden door de ledenraad in
het reglement kiescommissie vastgesteld.
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Artikel 19. Decentrale organen
1. Decentrale organen hebben tot doel binnen de structuur van de
vereniging de belangen van hun ledensegment te behartigen en/of de
ontwikkelingen op een deelterrein te bevorderen.
2. Decentrale organen hebben geen rechtspersoonlijkheid.
3. De vereniging kent twee soorten decentrale organen, te weten:
afdelingen en platforms.
4. Onder een afdeling of een platform ressorteren leden van de vereniging
die op hun eigen verzoek door het afdelingsbestuur respectievelijk de
platformcoördinator(en) tot de afdeling respectievelijk het platform zijn
toegelaten.
Leden van de vereniging kunnen desgewenst tot verscheidene afdelingen
en platforms worden toegelaten.
5. Afdelingen en platforms worden ingesteld en opgeheven door het
verenigingsbestuur na goedkeuring van de ledenraad. Instelling of
opheffing geschiedt via een aanpassing van het huishoudelijk reglement,
dat een opsomming bevat van alle afdelingen en platforms, en behoeft
een gekwalificeerde meerderheid van driekwart van de stemmen in de
ledenraad.
6. Afdelingen en platforms dienen zich te conformeren aan het centrale
verenigingsbeleid.
Artikel 20. Afdelingen
1. Afdelingen hebben in elk geval een afdelingsbestuur en een
afdelingsvergadering.
2. Het afdelingsbestuur is verantwoording verschuldigd aan de eigen
afdelingsvergadering voor de wijze waarop het zijn taken heeft
uitgevoerd en zijn bevoegdheden heeft aangewend.
3. Het huishoudelijk reglement bevat eisen ten aanzien van de inrichting en
werkwijze van een afdeling, in de vorm van een modelreglement. Elke
afdeling regelt, binnen de kaders van het modelreglement, de eigen
inrichting en werkwijze, in de vorm van een afdelingsreglement. Elk
afdelingsreglement behoeft de goedkeuring van het verenigingsbestuur.
4. De taken en bevoegdheden van een afdeling worden aan haar toegekend
via:
a. het huishoudelijk reglement;
b. bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 9 lid 6 en artikel 11 lid 3.
5. Afdelingen financieren hun eigen activiteiten uit eigen inkomsten. Deze
inkomsten kunnen bestaan uit bijdragen van de onder de desbetreffende
afdeling ressorterende leden, uit opbrengsten van decentrale
dienstverlening, uit aan de afdeling ter beschikking gestelde subsidies,
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sponsorgelden, donaties, erfstellingen en legaten en uit overige wettelijke
baten. De afdeling is vrij in de besteding van de eigen inkomsten en is
bevoegd een reserve aan te houden. Het in lid 3 van dit artikel bedoelde
modelreglement bevat nadere regels ter zake.
Het huishoudelijk reglement regelt de wijze waarop het
verenigingsbestuur toezicht houdt op de afdelingen.

Artikel 21. Platforms
1. Platforms hebben één of meer coördinatoren, maar geen
toezichthoudende vergadering van onder het platform ressorterende
leden.
2. Kenmerkend voor een platform is dat de taken van de coördinator(en)
van zodanige aard zijn dat toezicht door het verenigingsbestuur volstaat.
De coördinatoren van een platform kunnen nimmer besluiten nemen die
de onder het platform ressorterende leden binden.
3. Het huishoudelijk reglement bevat eisen ten aanzien van de inrichting en
werkwijze van een platform, in de vorm van een modelreglement. Het
modelreglement regelt in elk geval de wijze waarop de coördinator(en)
word(t)(en) benoemd. Elk platform regelt, binnen de kaders van het
modelreglement, de eigen inrichting en werkwijze, in de vorm van een
platformreglement. Elk platformreglement behoeft goedkeuring van het
verenigingsbestuur.
4. Taken en bevoegdheden van een platform worden toegekend via:
a. het huishoudelijk reglement;
b. bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 9 lid 6 en artikel 11 lid 3;
5. Platforms financieren hun eigen activiteiten uit eigen inkomsten. Deze
inkomsten kunnen bestaan uit bijdragen van de onder het desbetreffende
platform ressorterende leden. Uit de opbrengsten van decentrale
dienstverlening, uit aan het platform ter beschikking gestelde subsidies,
sponsorgelden, donaties, erfstellingen en legaten en uit overige wettelijke
baten. Het platform is vrij in de besteding van de eigen inkomsten en is
bevoegd een reserve aan te houden. Het in lid 3 van dit artikel bedoelde
modelreglement bevat nadere regels ter zake.
6. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze waarop het
verenigingsbestuur toezicht houdt op de platforms.
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Artikel 22. Commissie van beroep
1. De vereniging kent een commissie van beroep die tot taak heeft te
beslissen inzake geschillen over de verkrijging van het lidmaatschap als
bedoeld in artikel 6 lid 2, en de opzegging en ontzetting uit het
lidmaatschap (als bedoeld in artikel 7 lid 5.
2. Het huishoudelijk reglement regelt de samenstelling en werkwijze van de
commissie van beroep.
Artikel 23. Bureau en directeur
1. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kent de vereniging een
bureau. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur.
2. De directeur is belast met de leiding over en de verantwoordelijkheid van
het bureau; de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging; het
voorbereiden en (doen) uitvoeren van besluiten van het
verenigingsbestuur, het ondersteunen van de ledenraad en commissies
en werkgroepen; het ondersteunen van afdelingsbesturen en
platformcoördinatoren; het aanstellen, schorsen en ontslaan van
medewerkers en het vaststellen van hun rechtspositie; alsmede het
verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter realisering van de
doelstellingen van de vereniging.
3. De directeur handelt binnen de door het verenigingsbestuur vastgestelde
beleidskaders en binnen de grenzen van het beschikbare budget en is
daarvoor verantwoording verschuldigd aan het verenigingsbestuur.
4. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het
verenigingsbestuur, dat tevens zijn arbeidsvoorwaarden vaststelt.
5. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur
worden door het verenigingsbestuur vastgesteld in een
directiereglement.
6. De directeur heeft het recht de vergaderingen van het verenigingsbestuur
en de ledenraad bij te wonen. De directeur of een door hem aangewezen
medewerker heeft het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten bij te
wonen van alle overige geledingen van de vereniging.
7. De directeur maakt geen deel uit van het verenigingsbestuur.
Artikel 24. Ledenraadpleging
Het verenigingsbestuur en de ledenraad kunnen gezamenlijk besluiten om,
voorafgaand aan een te nemen besluit, alle leden schriftelijk danwel langs
elektronische weg te raadplegen. Gaan zij hiertoe over, dan moeten zij vooraf
vaststellen of de raadpleging een adviserend of bindend karakter heeft.

20
Statuten V&VN (laatst gewijzigd op 12 juli 2022)

Artikel 25. Reglementen
1. Het verenigingsbestuur stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere
regeling van hetgeen in deze statuten is bepaald en ter regeling van niet
in deze statuten geregelde onderwerpen.
Het huishoudelijk reglement behoeft goedkeuring van de ledenraad.
Van het huishoudelijk reglement maken de volgende in de statuten
genoemde reglementen in elk geval deel uit:
a. het reglement kiescommissie (als bedoeld in artikel 18 lid 7);
b. het modelreglement voor de afdelingen (als bedoeld in artikel 20 lid
3);
c. het modelreglement voor de platforms (als bedoeld in artikel 21 lid 3.
2. Het huishoudelijk reglement stelt in elk geval nadere regels ten aanzien
van:
a. de verkrijging van het lidmaatschap (als bedoeld in artikel 6 lid 4)
b. het einde van het lidmaatschap (als bedoeld in artikel 7 lid 5);
c. de benoemingsprocedure van bestuursleden (als bedoeld in artikel 8
lid 7 sub f.);
d. de wijze waarop het verenigingsbestuur toezicht houdt op de
afdelingen (als bedoeld in artikel 20 lid 6) en op de platforms (als
bedoeld in artikel 21 lid 6);
e. de samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep (als
bedoeld in artikel 22).
3. Het huishoudelijk reglement bevat tevens een opsomming van:
a. alle afdelingen en platforms (artikel 19 lid 5);
b. taken en bevoegdheden van afdelingen respectievelijk platforms (als
bedoeld in artikel 20 lid 4 sub a. respectievelijk artikel 21 lid 4 sub a.).
4. Het verenigingsbestuur stelt een reglement vast voor centrale commissies
en werkgroepen (als bedoeld in artikel 9 lid 6) en een directiereglement
(als bedoeld in artikel 23 lid 5) Deze behoeven niet de goedkeuring van de
ledenraad.
5. Afdelingen en platforms stellen een eigen reglement vast (zoals bedoeld
in artikel 20 lid 3 respectievelijk artikel 21 lid 3).
Artikel 26. Statutenwijziging en ontbinding
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging
kan aanhangig worden gemaakt door het verenigingsbestuur of
tenminste een tiende van de raadsleden.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging
kan slechts worden genomen op een vergadering van de ledenraad welke
ten minste vier weken voor de dag is bijeengeroepen in een
oproepingsbrief die het desbetreffende onderwerp uitdrukkelijk vermeldt
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3.

4.

5.

6.

en vergezeld doet gaan van het voorstel en een toelichting. In het geval
van een statutenwijziging dient het wijzigingsvoorstel woordelijk te zijn
opgenomen.
Een voorstel waarin de wijziging van de statuten woordelijk is
opgenomen, zal vanaf de dag van verzending van de oproepingsbrief ten
kantore van de vereniging ter inzage worden gelegd tot na afloop van de
dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging
vereist een meerderheid van ten minste driekwart van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering van de ledenraad, waarin ten minste
tweederde van de raadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet ten minste tweederde van de raadsleden aanwezig of
vertegenwoordigd dan wordt binnen drie weken daarna een tweede
vergadering opgeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
aanwezig of vertegenwoordigde raadsleden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van ten minste
driekwart van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere
bestuurder bevoegd.

Artikel 27. Vereffening
1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging moet het
verenigingsbestuur als vereffenaar het vermogen van de vereniging
vereffenen, tenzij de ledenraad daarvoor anderen heeft aangewezen.
2. De vereffening moet geschieden met inachtneming van de daaraan in
artikel 2:23 a tot en met c van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren. Ieder van hen
ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan de ledenraad
aan het batig saldo een andere bestemming geven.
4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere
bescheiden van de ontbonden vereniging ten minste zeven jaar worden
bewaard door degenen, die daarvoor door de ledenraad is aangewezen;
binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van
zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
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Artikel 28
1. De vereniging is gehouden het vermogen van de vereniging alsmede de
vruchten daarvan per drieëntwintig december tweeduizend en tien op
dezelfde wijze te besteden dan voor die datum het geval was, uitsluitend
en alleen voor zover dit vermogen geacht wordt te hebben behoord tot
het vermogen van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Samen, op het moment
van fusie op drieëntwintig december tweeduizend en tien van die
vereniging met de vereniging.
2. De inhoud van dit artikel kan slechts worden gewijzigd door een daartoe
strekkende rechterlijke machtiging.
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