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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten

Op dertien juni
tweeduizend acht, verscheen voor mij, Mr Rennus Dovianus, notaris te Dordrecht,
als waarnemer van Mr WILLEM VAN RINGELESTEIJN, notaris te ALBLASSERDAM:
de heer Lennard van Gent, geboren te Oudenbosch op tien februari negentienhon derd vijf en zeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan de Plantageweg
20 te Alblasserdam, te dezen handelend als daartoe aangewezen door de Algeme
ne Ledenvergadering van de statutair te Hallum gevestigde vereniging

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LYMEPATIËNTEN, adres van de vereniging: Stationsplein 6 te (3818 LE) Amersfoort, welke vereniging staat ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 40005618 en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van de leden
van de vereniging, genomen in de Algemene Ledenvergadering van zeventien mei
tweeduizend acht.

I. CONSIDERANS
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde te willen overgaan tot wijziging
van de statuten van de vereniging, waartoe hij vooraf te kennen gaf:
1. De vereniging Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten werd bij akte op
elfmei negentienhonderd vier en negentig verleden voor een waarnemer van
de heer Mr Ernest Marius Willem de Lange, notaris te Leeuwarden, opgericht. De statuten zijn nadien niet meer gewijzigd.
2. In de Algemene Ledenvergadering van vier en twintig mei tweeduizend acht is,
met inachtneming van de statutaire en wettelijke bepalingen dienaangaande,

door de leden besloten tot wijziging van de statuten. Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden gehecht.

II. STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, over te gaan tot integrale wijziging van de statuten, waarna zij komen te luiden als volgt:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.

De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR

LYMEPATIÈNTEN (bij afkorting: "NVLP").
2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

3.

De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

DOEL
Artikel 2
Het doel van de vereniging is op te komen voor de belangen van Lynne-patiënten, in de ruimste zin des woords.

Artikel 3
Zij tracht dit doel te bereiken door:
het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten;
het bevorderen van onderlinge communicatie tussen patiënten;
het onderhouden van contacten met artsen en onderzoekers;
het samenwerken met of het aangaan van lidmaatschapsbanden met andere
organisaties die op gelijke wijze werkzaam zijn;
het leggen van contacten met de media;
alle andere methoden, welke niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde
en de goede zeden.

LEDEN EN DONATEURS.
Artikel 4
1 De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en donateurs.
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn:
a.

personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en die lymepatiënt zijn;

b.

bloed- of aanverwanten van lyme-patiënten tot en met de tweede graad;

c. personen die, naar het oordeel van het bestuur, een binding hebben met
een lyme-patiënt of lyme-patiënten of zich betrokken voelen bij de lyme
problematiek.
3.

Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en
rechtspersonen die volgens het bestuur van de vereniging hiervoor in aanmer
king komen. Buitengewone leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen uitdrukkelijk bij, of krachtens de statuten of de regle
menten zijn toegekend en opgelegd. Zij hebben in ieder geval het recht om
aan door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen.

4.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen, alsmede het soort lidmaatschap.

5.

Een nadere onderverdeling in soorten buitengewone leden kan vastgelegd
worden in een reglement van de vereniging.

Artikel 5
1.

Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te
steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen miniumbijd rage.

2.

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen
bij of krachtens de statuten of de reglementen zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6
1 Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone leden en
donateurs.
2. Bij het niet toelaten tot lid of buitengewoon lid, kan de algemene ledenver
gadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden van het lid;

b.

door opzegging van het lid;

c.

door opzegging namens de vereniging, welke opzegging kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaat
schap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door royement, hetwelk slechts kan worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.

Over opzegging namens de vereniging en royement, alsmede de datum van
ingang daarvan beslist het bestuur, dat daarvan aan het lid schriftelijk kennis
geeft. Binnen een maand nadat het lid kennis heeft genomen van het besluit van het bestuur tot opzegging of royement heeft deze het recht van beroep
op de algemene ledenvergadering. Dit beroep zal dan behandeld worden op
de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

3.

Indien opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt voor één
november van het lopende boekjaar, eindigt het lidmaatschap met het einde
van dat lopende boekjaar; indien op een later tijdstip wordt opgezegd, wordt
met het einde van het daaraanvolgende boekjaar het lidmaatschap beëindigd.

4.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten.

5.

In afwijking van het elders in dit artikel bepaalde kan het buitengewone lid
maatschap te allen tijde met onmiddellijke ingang wederzijds door opzegging
worden beëindigd.

6.

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene leden ver
gadering. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het
desbetreffende lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Lid 2 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN LEDEN EN DONATEURS.
Artikel 8
1. De gewone leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
BESTUUR
Artikel 9
1.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen.
Bestuursleden dienen de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt. Zij worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de gewone en buiten
gewone leden. De meerderheid van het bestuur dient altijd te bestaan uit ge wone leden.

2.

De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies worden door het
bestuur verdeeld. Het bestuur kan voor elke functie tevens een plaatsvervanger aanwijzen, die de functie bekleedt bij afwezigheid van de betreffende
functionaris. Elk bestuurslid kan slechts één functie vervullen.

3.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voor
drachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een ---voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien gewone leden. De voor
dracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een voordracht door tien of meer gewone leden moet vóór de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de voorgedragen persoon dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.

4.

Aan elke bindende voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen
door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.

5.

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering over eenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht(en) het bindende
karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.

6.

Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.

Artikel 10
1.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
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ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.

Nadere regels rond aftreding en herkiesbaarheid kunnen worden vastgelegd in
de reglementen van de vereniging.

3.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden;

b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

c.

door bedanken.

Artikel 11
1.

De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehou den. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee
bestuursleden.

2.

De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op
de agenda te plaatsen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.

3.

Bij het staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

4.

De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitentijst worden door het bestuur vastgesteld.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.
Artikel 12
1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.

Het bestuur blijft tot handelen bevoegd ook al is het volgens het in deze sta
tuten bepaalde niet voltallig.

3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies/werkgroepen die door het
bestuur worden benoemd en ontslagen. Het stelt hiertoe de nodige instructies
vast.

4.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, be
voegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, het sluiten 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
derde verbindt.

5.

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering
voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen, welke het door de at --gemene ledenvergadering vastgestelde bedrag of waarde te boven gaan.
Op het ontbreken van deze goedkeuring en die in het vorige lid bedoeld kan
door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De bevoegd
held tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
- de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
- de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk;
- de secretaris en de penningmeester gezamenlijk.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegen
woordigen.

7.

Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de pen
ningmeester voldoende.

REKENING EN VERANTWOORDING VAN HET BESTUUR
Artikel 13
1.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december
en is gelijk aan het boekjaar.

2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.

Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden
naafloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording
over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na afloop van genoemde
termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het be
stuur vorderen.

4.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevin

dingen uit.
5.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boek
houdkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een des
kundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.

6.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergade
ring worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.

7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit arti kel tien jaar lang te bewaren.

8.

Vaststelling van het jaarverslag zonder voorbehoud door de algemene leden
vergadering, déchargeert het bestuur.

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN
Artikel 14
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet, de statuten of reglementen aan het bestuur zijn
opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, welke wordt aangeduid als "jaarverga dering". In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13,
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.

de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;

c.

voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;

d.

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het be
stuur dit wenselijk acht.
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aan
tal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stem -

men, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op -een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen --veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij ad ---vertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel ge
lezen dagblad.

Artikel 15
1.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone en buitenge
wone leden van de vereniging en alle donateurs. Geen toegang hebben ge
schorste leden en geschorste bestuursleden.

2.

Nadere regels met betrekking tot de algemene ledenvergadering en stemmin
gen zijn vastgelegd in de reglementen.

Artikel 16
1.

Voorzover de statuten, de reglementen of de wet niet anders bepalen, wor
den alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

3.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, tussen de voorgedragen kandi
daten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid ver
kregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de vol
strekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd
tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, even
wel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het ge
ringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

4.

Indien de stemmen staken over een voorstel, niet betreffende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

5.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke

stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde hoofde lijke stemming verlangt.
6.

Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de
zelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

7.

Zolang in een algemene ledenvergadering alle gewone leden aanwezig of ver
tegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met al
gemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al
heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze
geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht ge
nomen.

WIJZIGING STATUTEN EN REGLEMENTEN
Artikel 17
1.

In de statuten en reglementen van de vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten en / of
reglementen zullen worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

2.

Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot wijziging van statuten of reglementen hebben gedaan, moe
ten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt op verzoek een af —
schrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden of op elektronische
wijze ter beschikking gesteld.

3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van
de gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde
van de gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen

vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge -weest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. leder lid van het bestuur is bevoegd deze notariële akte te
doen verlijden.

5.

Een besluit tot wijziging van reglementen behoeft, ongeacht het aantal te
genwoordige of vertegenwoordigde leden in een vergadering, een meerder
heid van de uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING

Artikel 18
1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing.

2.

De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot veref
fening van haar vermogen noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aan
kondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan de naam worden toege
voegd: "in liquidatie".

3.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.

Het eventueel na vereffening aanwezige batige saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanig doeleind als het meest met het doel van de vereniging zal overeenstemmen.

GELDMIDDELEN

Artikel 19
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.

contributies en andere bijdragen van leden en donateurs;

b.

bijdragen van derden daaronder begrepen subsidies en giften;

c.

andere wettig verkregen middelen.

REGLEMENTEN

Artikel 20
1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en
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wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten ---niet of niet volledig wordt voorzien.
2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.

3.

Een besluit tot wijziging van reglementen behoeft tenminste een meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, in een algemene ledenvergadering.

SLOTBEPALING
Artikel 21
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten en de reglementen niet
voorzien, beslist het bestuur.
SLOT AKTE
WAARVAN AKTE is verleden te Alblasserdam op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de
akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volle
dige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis ge
nomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voort
vloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,
eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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