Dossiernummer: 2012A2411DW/as

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Op éénendertig december tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Dirk Willem
Doude van Troostwijk, notaris te Bussurn:
mevrouw mr. Anne Heleen Hendriks-Schrama, geboren te Maurik op achttien
september negentienhonderd zevenenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, —
notaris, in deze akte handelend:
als schriftelijk gemachtigde van de vereniging: Nierpatiënten Vereniging Nederland
gevestigd te Bussurn, kantoorhoudende Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE
Bussurn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40476789, hierna ook
te noemen: de vereniging, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële
akte gemachtigd bij na te melden besluit van de algemene vergadering van de
vereniging.De verschenen persoon verklaarde:
De vereniging werd opgericht bij notariële akte verleden op twintig september
negentienhonderd zevenenzeventig, waarna de statuten van de vereniging voor het
laatst zijn gewijzigd bij notariële akte verleden op zevenentwintig oktober
tweeduizend drie voor mr. M.P. Bongard, notaris te Amsterdam.
De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergaderingen gehouden —
op éénentwintig april tweeduizend twaalf (21-04-2012) en zesentwintig mei
tweeduizend twaalf (26-05-2012) besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit —
blijkt uit twee aan deze akte gehechte exemplaren van de notulen deze
vergaderingen.
STATUTENWIJZIGING
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging
dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:
Artikel 1
NAAM EN ZETEL
1.1. De vereniging draagt de naam: Nierpatiënten Vereniging Nederland.
1.2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Bussurn.
Artikel 2
DOEL
•
2.1. Het doel van de vereniging is het behartigen van de individuele en/of collectieve
belangen van chronische nierpatiënten - te weten predialyserenden,
dialyserenden, getransplanteerden en overige patiënten met een chronische —
nieraandoening - en hun partners, ouders, kinderen, nabestaanden en donoren,
hierna aan te duiden als "belanghebbenden", een en ander gericht op het
bewerkstelligen van een optimale kwaliteit van behandeling, een optimale
levenskwaliteit en participatie in de samenleving van de belanghebbenden,
alsmede op het faciliteren van onderling contact tussen de belanghebbenden.—
2.2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het nemen of bevorderen van al die maatregelen en initiatieven alsmede —
het ontwikkelen en stimuleren of uitvoeren van projecten of andersoortige activiteiten die voor het realiseren van het doel van de vereniging

bevorderlijk zijn; en
alle andere toegestane middelen die voor het realiseren van de doelstelling
van de vereniging dienstig kunnen zijn.
2.3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 3
LEDEN EN LIDMAATSCHAP
3.1. De vereniging kent leden, ereleden en vrienden van de vereniging
Als lid kunnen toetreden:
a. Chronische nierpatiënten zoals bedoeld in artikel 2,1 van deze statuten —
voor zover ze de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt alsmede de
partners van deze nierpatiënten;
b. Ouders/verzorgers van chronische nierpatiënten tot achttien jaar;
c. Overige familieleden, onder wie ouders van nierpatienten vanaf achttien —
jaar, alsmede nabestaanden van chronische nierpatiënten in de eerste lijn;
d. Donoren van nierpatiënten.
3.2. Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze voor de vereniging en/of haar
leden verdienstelijk hebben gemaakt.3.3. Vrienden van de vereniging zijn zij die de vereniging ondersteunen bij het
nastreven van het onder artikel 2.1 omschreven doel van de vereniging en die zich hierbij verbinden tot het minimaal storten van een jaarlijks door het bestuur
van de vereniging vast te stellen bijdrage in de kas van de vereniging.
3.4. De leden zijn verplicht tijdig de jaarlijks door de algemene ledenvergadering —
vast te stellen contributie te betalen.
3.5. Het bestuur beslist omtrent de toelating van een lid. Het bestuur informeert de algemene ledenvergadering omtrent niet-toelating, waarna de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating kan besluiten indien de desbetreffende —
persoon aan de statutaire eisen voor het lidmaatschap voldoet.
3.6. Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden, ontzetting dan wel bij
beëindiging van de vereniging.
3.7. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging dient
schriftelijk, ten minste één maand voor het begin van het verenigingsjaar
waartegen men wenst op te zeggen, te geschieden ten kantore van het landelijk
bureau van de vereniging,
3.8. Opzegging door de vereniging kan geschieden door het bestuur indien een lid zijn lidmaatschapsverplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, niet (langer)
voldoet aan de statutaire eisen voor het lidmaatschap als genoemd in deze —
statuten, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden •—
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3.9. Tot ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts schriftelijk door het bestuur van
de vereniging worden besloten indien een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging anderszins
benadeelt. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het
besluit tot ontzetting kan het desbetreffende lid van het besluit in beroep komen
bij de algemene ledenvergadering, dat op het beroep besluit met gewone
meerderheid van stemmen. Het beroep wordt behandeld op de eerstkomende reguliere algemene ledenvergadering na ontvangst van het beroep. Hangende
het beroep is het desbetreffende lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen —
stemrecht.
b.

Artikel 4
LEDENVERGADERING EN STEMRECHT
4.1. Het bestuur is bevoegd tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering.
Het bestuur is bevoegd ook derden uit te nodigen tot het bijwonen van een —
algemene ledenvergadering.4.2. De personen genoemd in artikel 3 van deze statuten hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en mogen daarin het woord voeren.
4.3. Stemrecht komt toe aan de (ere)leden en bestuursleden van de vereniging.
4.4. Alle onder 4.3 genoemde leden hebben één stem. Stemmen kan zowel
mondeling als schriftelijk geschieden. Tenzij de statuten een gekwalificeerde —
meerderheid voorschrijven, worden besluiten genomen met een gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4.5. Blanco stemmen, onthoudingen en stemmen van onwaarde worden geacht niet
te zijn uitgebracht.
4.6. Indien ter zake van de benoeming van personen geen van de kandidaten de —
meerderheid van de stemmen verkrijgt, vindt een herstemming plaats tussen de
twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Staken —
wederom de stemmen, dan beslist het lot. Indien de stemmen staken ten
aanzien van andere stemmingen, dan wordt het desbetreffende voorstel op de
eerstvolgende ledenvergadering wederom behandeld. Indien dan wederom de
stemmen staken, heeft de voorzitter een beslissende stem.
4.7. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een tiende van het aantal stemmen in de algemene
ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering op een termijn van ten hoogste veertien dagen na
indienen van dat verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan op de wijze zoals voorzien in dit artikel of bij advertentie in een
landelijk verspreid dagblad.
4.8. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste
veertien dagen door middel van een kennisgeving (schriftelijk en/of via moderne
communicatiemogelijkheden) aan de (ere)leden.
4.9. De oproeping vermeldt de plaats en tijd van de vergadering, alsmede de te
behandelen onderwerpen.4.10. De voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger fungeert tevens als voorzitter van de algemene ledenvergadering.
4.11, Van het verhandelde ter vergadering worden notulen opgemaakt die op de
eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de leden worden voorgelegd.Artikel 5
BOEKJAAR, JAARVERSLAG, GELDMIDDELEN, REKENING EN
VERANTWOORDING, BELEID EN BEGROTING.
5.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:a. Contributie van de leden;
b. Donaties;
c. Subsidies;
d. legaten, erfstellingen, schenkingen en overige baten.
5.2 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
5.3 Het bestuur brengt, op een binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van

de vereniging te houden algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt
daarbij de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden —
getekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer —
bestuurders dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. —
5.4 De algemene ledenvergadering verleent de in het vorige lid bedoelde
goedkeuring niet dan nadat aan haar een verklaring omtrent de getrouwheid —
van de desbetreffende stukken is overgelegd van een door de algemene
ledenvergadering aan te wijzen registeraccountant of accountantadministratieconsulent. •
5.5 Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene ledenvergadering strekt tot
kwijting van de bestuursleden voor het door hen gevoerde beheer en beleid —
over het desbetreffende boekjaar.
5.6 Het bestuur legt jaarlijks op de laatste algemene ledenvergadering in het
boekjaar, een begroting met bijbehorende toelichting ter goedkeuring over aan
de algemene ledenvergadering.
Artikel 6
HET BESTUUR
6.1 Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen, die door
de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden voor een periode
van vier jaar.
6.2 Het bestuur bestaat voor de meerderheid uit chronisch nierpatiënten zoals
bedoeld in art. 2.1.
6.3 Het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene
ledenvergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, vervalt door verloop van die termijn.
6.4 De bestuursleden kunnen tweemaal herbenoemd worden. Voor deze
herbenoemingsperiode(n) geldt een maximale termijn van twee jaar,
6.5 De wijze van benoeming van de bestuursleden wordt nader uitgewerkt in het —
huishoudelijk reglement. •
6.6 Het bestuur stelt een rooster van aftreden op dat wordt gevoegd bij de stukken
voor de algemene ledenvergadering waarop de jaarstukken worden behandeld.
Aftredende bestuursleden kunnen worden herbenoemd conform artikel 6.4 van
deze statuten. Een bestuurslid dat wordt benoemd op een tussentijds
opengevallen vacature, neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens vacature hij is benoemd.
6.7 Behalve door ontslag en periodiek aftreden, eindigt het bestuurslidmaatschap door opzegging door het desbetreffende bestuurslid met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste drie maanden, dan wel door het overlijden van het
desbetreffende bestuurslid.
6.8 Het bestuur heeft in ieder geval een voorzitter en penningmeester in zijn
midden, welke functies, niet in één persoon kunnen worden verenigd.
6.9 Het bestuur is bevoegd project- en werkgroepen van de vereniging in het leven
te roepen en te ontbinden. De werkwijze, samenstellingen en bevoegdheden —
van deze project- en werkgroepen alsmede de termijn waarvoor zij in het leven
kunnen worden geroepen, wordt bepaald in het huishoudelijk reglement van de
vereniging.

Artikel 7
VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING BESTUUR
7.1 Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal. De voorzitter van het —
bestuur is bevoegd tot bijeenroeping van het bestuur. Ten minste twee leden —
van het bestuur gezamenlijk kunnen de voorzitter schriftelijk verzoeken een —
bestuursvergadering te beleggen, onder vermelding van de te bespreken
onderwerpen. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen veertien dagen na —
eerdergenoemd verzoek een vergadering bijeen te roepen, is elk van de
verzoekers bevoegd een bestuursvergadering bijeen te roepen.
7.2 Bijeenroeping van het bestuur geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan
elk van de leden van het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten —
minste vijf dagen. De oproeping vermeldt de tijd en plaats van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.
7.3. leder bestuurslid heeft één stem in de bestuursvergadering. Het bestuur kan —
slechts besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursleden
in persoon aanwezig is. Vertegenwoordiging ter vergadering is niet toegestaan.
7.4 Het bestuur kan ook besluiten nemen buiten een vergadering om mits alle
bestuursleden omtrent het voorstel hun mening hebben geuit en geen van de —
bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van de
raadpleging van de leden van het bestuur en hun mening omtrent het voorstel,
wordt een schriftelijk verslag opgemaakt, dat op de eerstvolgende
bestuursvergadering ter vaststelling wordt overgelegd.
;
Artikel 8
VERTEGENWOORDIGING
8.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Daarnaast zijn twee leden van het
bestuur, onder wie ten minste de voorzitter, gezamenlijk handelend, bevoegd —
de vereniging te vertegenwoordigen.
8.2 Het bestuur is, na verkregen voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of 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 een ander verbindt.
Artikel 9
STATUTENWIJZIGING
9.1 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen op een
vergadering waarop ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
9.2 De algemene ledenvergadering is evenwel bevoegd een besluit tot
statutenwijziging te nemen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of —
vertegenwoordigde leden, indien het besluit niet op de vorige vergadering kon worden genomen omdat niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde
leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was. Deze vergadering —
dient te worden gehouden ten minste twee en ten hoogste zes weken na afloop
van de desbetreffende vorige vergadering, waarbij de bijzondere aard van de —
vergadering in de oproeping wordt vermeld.
9.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste
tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen

worden geacht niet te zijn uitgebracht.
9.4 Een besluit tot statutenwijziging kan, in afwijking van het bovenstaande, steeds
worden genomen indien alle leden van de vereniging voor het voorstel tot
statutenwijziging stemmen.9.5 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat zij in een notariële akte is
opgenomen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister alwaar de vereniging staat ingeschreven.
Artikel 10
ONTBINDING
10.1 De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het in artikel 9 van deze statuten bepaalde is op een besluit
tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.
10.2 Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
10.3 Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene ledenvergadering de
bestemming van een eventueel batig saldo na liquidatie, met dien verstande dat
dit saldo zal worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende —
Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de vereniging.
Artikel 11
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
11.1 De vereniging kent een huishoudelijk reglement dat wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering.
11.2 In het huishoudelijk reglement wordt voorzien in een nadere regeling waar dit door deze statuten wordt voorgeschreven en voorts van al wat verdere regeling
behoeft.
11.3 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met
de wet of deze statuten.
11.4 Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een
meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige —
stemmen tijdens de algemene ledenvergadering. Blanco stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht.
Artikel 12
LANDELIJK BUREAU
12.1 De vereniging kent een landelijk bureau.
12.2 Aan het hoofd van het landelijk bureau staat de directeur van de vereniging, die
wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
12.3 De taken en bevoegdheden van het landelijk bureau worden nader uitgewerkt
in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte wordt het volgende stuk gehechttwee (2) stuks notulen der vergadering.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit is door mij, notaris, —
aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document
vastgesteld.
Deze akte is verleden te Bussurn op de datum aan het begin van deze akte
vermeld. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte

een ontwerp daarvan te hebben ontvangen. De zakelijke inhoud van de akte is aan
de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft —
verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te —
stemmen. Vervolgens is de akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de
verschenen persoon en tenslotte door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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