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VI/401548.01 

 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

(Landelijke Huisartsen Vereniging) 

 

 

Op @ tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris 

te Utrecht: 

@ 

DEEL 1. Inleiding 

De comparant@e verklaarde het volgende: 

(A) de Landelijke Huisartsen Vereniging is een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid, gevestigd te Utrecht, met adres Mercatorlaan 1200, 3528 BL 

Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40478512 (de 

Vereniging) en is op vier augustus negentienhonderd zesenveertig opgericht; 

(B) de statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op acht maart 

tweeduizend zeventien, verleden voor een destijds aan het protocol van  

mr. J.K. Schurings, destijds notaris te Utrecht, toegevoegde notaris; 

(C) het bestuur van de Vereniging heeft aan de ledenraad een voorstel gedaan de 

statuten van de Vereniging algeheel te wijzigen; 

(D) op basis van het voorstel tot wijziging van de statuten heeft de ledenraad van de 

Vereniging op @ het besluit tot statutenwijziging genomen, waarvan blijkt uit een 

aan deze akte te hechten kopie van een uittreksel uit de notulen van de 

vergadering van de ledenraad (Bijlage 1); 

(E) een wijziging van de statuten van de Vereniging is op grond van het bepaalde in 

artikel 23 lid 1 van de statuten onderhevig aan goedkeuring van het 

federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering 

des Geneeskunst (KNMG), welke goedkeuring is verkregen bij brief de dato @ 

(Bijlage 2); 

(F) iedere bestuurder van de Vereniging is op grond van het bepaalde in artikel 23 lid 

2 van de statuten van de Vereniging bevoegd de akte van statutenwijziging te 

(doen) verlijden; 

(G) de comparant@e werd door @, in @zijn@haar hoedanigheid van bestuurder van 

de Vereniging, gemachtigd de onderhavige akte van statutenwijziging te doen 

verlijden, waarvan blijkt uit de aan deze akte te hechten onderhandse akte van 

volmacht (Bijlage 3). 

DEEL 2. Uitvoering 

De comparant@e stelt bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van gemelde 

machtiging vast dat met ingang van de dag na heden de statuten van de Vereniging 

worden gewijzigd als volgt: 

"STATUTEN 

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde 
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betekenis: 

(a) Afgevaardigde: een lid van de Landelijke Ledenvergadering; 

(b) Ambassadeur: een lid van het Ambassadeursteam; 

(c) Ambassadeursteam: het gremium van de Regionale Afdeling als bedoeld 

in artikel 31; 

(d) Artikel: een artikel van de onderhavige Statuten; 

(e) Belet: belet als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 

waaronder begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon schriftelijk 

heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde 

periode; 

(f) Bestuur: het bestuur van de Vereniging in de zin van de wet; 

(g) Bestuurder: elk lid van het Bestuur; 

(h) Bijzonder lid: een bijzonder lid van de Vereniging als bedoeld in artikel 

6.5 

(i) Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van de Vereniging 

als bedoeld in artikel 42.1; 

(j) KNMG: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 

Geneeskunst, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

40476133; 

(k) Landelijke Ledenvergadering: de algemene vergadering van de 

Vereniging, bestaande uit afgevaardigden, een en ander in de zin van 

artikel 2:39 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; 

(l) Lid: een lid van de Vereniging in de zin van de wet;  

(m) Lidmaatschap: het lidmaatschap van de Vereniging; 

(n) Lidmaatschapseisen: de eisen die gesteld worden aan het Lidmaatschap 

als bedoeld in artikel 7; 

(o) Lidmaatschapsrecht: met betrekking tot een Lid, alle rechten, 

verplichtingen en contractuele verhoudingen van het desbetreffende Lid 

ten opzichte van de Vereniging en de andere Leden, voortvloeiend uit het 

Lidmaatschap en de Statuten;  

(p) LOVAH: Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen, ingeschreven in 

het handelsregister onder nummer 40478893; 

(q) Personenvennootschap: een maatschap, een vennootschap onder 

firma, een commanditaire vennootschap of een andere rechtsvorm die 

hiervoor in de plaats komt of aan wordt toegevoegd door wijziging van de 

wet, indien en voor zover deze geen rechtspersoonlijkheid heeft; 

(r) Plaatsvervanger: een plaatsvervanger van een Afgevaardigde, die de 

betreffende Afgevaardigde in geval van diens ontstentenis of Belet in de 

Landelijke Ledenvergadering mag vervangen; 

(s) Rechtspersoon: een entiteit met rechtspersoonlijkheid; 

(t) Regionale Afdeling: een organisatorische eenheid binnen de Vereniging, 

waarin de Leden zijn ingedeeld overeenkomstig het bepaalde in Artikel 29; 

(u) schriftelijk: bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits 
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de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden 

vastgesteld; 

(v) Statuten: de statuten van de Vereniging, zoals die van tijd tot tijd luiden; 

(w) Vereniging: de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerst 

door de Statuten. 

1.2 Overal waar in deze Statuten over een persoon in hij-vorm wordt gesproken, is de 

zij-vorm daaronder begrepen. 

1.3 Indien aan worden in de enkelvoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt 

toegekend, wordt daaronder mede de meervoudsvorm begrepen. 

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL 

Artikel 2. Naam en zetel.  

2.1 De Vereniging draagt de naam: Landelijke Huisartsen Vereniging, bij afkorting 

"LHV". 

2.2 De Vereniging is gevestigd in de gemeente Utrecht. 

2.3 De Vereniging is een beroepsvereniging binnen de KNMG en is als zodanig lid van 

de KNMG, zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten van de KNMG. Een besluit tot 

beëindiging van het lidmaatschap van de KNMG kan slechts worden genomen 

door de Landelijke Ledenvergadering met ten minste twee derden van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

Artikel 3. Doel 

3.1 De Vereniging stelt zich ten doel: 

(a) de belangen van de Leden te behartigen ten aanzien van de kwaliteit van 

de uitoefening van het huisartsenberoep; 

(b) het bevorderen van en het bieden van ondersteuning bij de samenwerking 

van huisartsen in de regio, gebruik makend van alle mogelijkheden om 

huisartsen te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden, waaronder 

begrepen doch niet beperkt tot het maken van afspraken met derden die 

daaraan kunnen bijdragen; 

(c) het stimuleren van landelijke en regionale samenwerking tussen de 

Vereniging en andere huisartsenverenigingen en/of verenigingen die de 

eerstelijnszorg bevorderen; 

(d) het op landelijk niveau de sociaal-economische belangen van de Leden te 

behartigen; 

(e) het op landelijk niveau behartigen van de belangen van de Leden ten 

aanzien van de infrastructuur en de organisatie van de huisartsenzorg; 

(f) de Leden te ondersteunen met ledenservice; 

(g) het risicomijdend en behoudend (doen) beheren van haar vermogen. 

3.2 De Vereniging heeft geen winstoogmerk. 

HOOFDSTUK III. ORGANEN 

Artikel 4. Organen 

De Vereniging kent de volgende organen: 

(a) de Landelijke Ledenvergadering; en 

(b) het Bestuur. 

HOOFDSTUK IV. LIDMAATSCHAP 
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Artikel 5. Soorten Leden.  

5.1 De Vereniging kent (gewone) Leden, Ereleden, buitengewone leden, junior-leden 

en Bijzondere Leden. 

5.2 Alleen (gewone) Leden en Ereleden zijn leden in de zin van de wet. Waar in deze 

Statuten het woord "Leden" staat, wordt daarmee gedoeld op (gewone) Leden en 

Ereleden, tenzij het tegendeel blijkt. Waar echter in Artikel 7 tot en met Artikel 14 

het woord Leden staat, wordt daarmee gedoeld op zowel de (gewone) Leden, de 

Ereleden, de buitengewone leden, de junior-leden als de Bijzondere Leden. 

Artikel 6. Lidmaatschapseis 

6.1 (Gewone) Leden kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen die arts 

zijn in Nederland en die ingeschreven zijn in het register van erkende huisartsen. 

6.2 Junior-leden kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen die: 

(a) arts zijn in Nederland en die de specifieke beroepsopleiding tot huisarts 

volgen; 

(b) als arts zijn ingeschreven in het BIG-register en nog geen opleidingsplaats 

hebben verworven voor de specifieke beroepsopleiding tot huisarts en op 

zoek zijn naar een dergelijke opleidingsplaats. 

6.3 Het Bestuur kan huisartsen, al dan niet gepensioneerd, die niet (meer) aan de 

vereisten voldoen als bedoeld in artikel 6.1 benoemen tot buitengewoon lid. 

6.4 De Landelijke Ledenvergadering kan op voorstel van het Bestuur een Lid tot Erelid 

benoemen als dat Lid zich in hoge mate verdienstelijk voor de Vereniging heeft 

gemaakt. Een Erelid heeft de rechten en verplichtingen van een gewone Lid, maar 

is vrijgesteld van het betalen van contributie. 

6.5 Bijzondere Leden kunnen slechts zijn regionale organisaties waarin huisartsen 

gestructureerd samenwerken en waarbij: 

(a) de betreffende organisatie is georganiseerd in de vorm van een 

Rechtspersoon of Personenvennootschap; 

(b) ingeval de betreffende organisatie in de vorm van een Rechtspersoon is 

georganiseerd de meerderheid van het bestuur of het toezichthoudend 

orgaan van de betreffende organisatie bestaat uit huisartsen die Lid zijn 

van de Vereniging en ingeval de betreffende organisatie in de vorm van 

een Personenvennootschap is georganiseerd de meerderheid van de 

beherende vennoten of maten van de betreffende organisatie bestaat uit 

huisartsen die Lid zijn van de Vereniging; en 

(c) de betreffende organisatie voldoet aan de eisen die door de Landelijke 

Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur van tijd tot tijd hiervoor zijn 

vastgesteld. 

Artikel 7. Aanvraag van Lidmaatschap. Toelating van Leden. Lidmaatschapseisen 

7.1 Het Lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd bij het Bestuur. 

7.2 Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor de toelating als Bijzonder Lid, dan is 

het Bestuur bevoegd om te toetsen of de aanvrager voldoet aan de eisen als 

omschreven in artikel 6.5. 

7.3 Het Bestuur is bevoegd om – al dan niet voorwaardelijk – ontheffing te verlenen 

van de Lidmaatschapseisen. Een besluit tot ontheffing kan slechts worden 
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genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, uitgebracht in een 

vergadering waarin de meerderheid van alle in functie zijnde Bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

7.4 Het Bestuur beslist over toelating binnen twee (2) maanden na ontvangst van de 

aanvraag. Het Bestuur geeft van een besluit omtrent toelating onverwijld schriftelijk 

bericht aan de aanvrager. Tegen (een besluit tot) niet-toelating staat beroep open 

bij de Landelijke Ledenvergadering.  

7.5 Bij het besluit tot toelating worden de verdere voorwaarden tot toelating bepaald.  

Artikel 8. Vertegenwoordiging van een Lid jegens de Vereniging 

8.1 Wanneer een Personenvennootschap Bijzonder Lid is, betekent dat het bijzondere 

lidmaatschap van de gezamenlijke vennoten van die Personenvennootschap. De 

Personenvennootschap wordt daarbij beschouwd als één Bijzonder Lid. De 

vennoten van de Personenvennootschap zijn verplicht een van hen schriftelijk aan 

te wijzen als de vennoot die namens de Personenvennootschap de rechten 

verbonden aan het bijzondere lidmaatschap zal uitoefenen. De personalia van 

deze persoon dienen schriftelijk aan de Vereniging kenbaar te worden gemaakt. 

Indien zich hierin wijzigingen voordoen, dient de Personenvennootschap de 

Vereniging daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De rechten die 

voorvloeien uit het bijzondere lidmaatschap van de Personenvennootschap 

kunnen alleen worden uitgeoefend door een vennoot die bestuursbevoegdheid 

heeft. 

8.2 Indien een Bijzonder Lid een Rechtspersoon is, is deze gehouden een persoon 

aan te wijzen die de Rechtspersoon bij uitoefening van zijn rechten verbonden aan 

het bijzondere lidmaatschap vertegenwoordigt. De personalia van deze persoon 

dienen schriftelijk aan de Vereniging kenbaar te worden gemaakt. Indien zich 

hierin wijzigingen voordoen, dient de Rechtspersoon de Vereniging daarvan 

onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

Artikel 9. Ledenregister 

9.1 Het Bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen, adressen en e-

mailadressen van alle Leden zijn opgenomen. 

9.2 Het ledenregister kan in digitale vorm worden aangehouden. 

9.3 leder Lid is verplicht om aan de Vereniging schriftelijk opgave te doen van de 

gegevens als bedoeld in artikel 9.1 alsmede wijzigingen daarin. 

9.4 Het Bestuur verstrekt kosteloos op verzoek van een Lid een uittreksel uit het 

ledenregister ter zake van zijn Lidmaatschap en het daaraan verbonden 

Lidmaatschapsrecht. Het Bestuur legt het ledenregister voor de Leden ter inzage 

ten kantore van de Vereniging of op een andere daartoe geschikte plaats, met 

dien verstande dat ieder Lid slechts inzage heeft in dat deel van het ledenregister 

dat betrekking heeft op haar/zijn Lidmaatschap. 

Artikel 10. Geen overdracht en overgang van Lidmaatschap en Lidmaatschapsrecht 

10.1 Het Lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet voor overdracht of overgang 

vatbaar. 

10.2 Het bijzondere lidmaatschap van een Rechtspersoon die door fusie of splitsing 

ophoudt te bestaan, gaat, mits het Bestuur hieraan zijn goedkeuring verleent, over 
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op de verkrijgende Rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de 

akte van splitsing gehechte beschrijving over op één van de verkrijgende 

Rechtspersonen. 

10.3 Verpanding van een Lidmaatschap en het daaraan verbonden 

Lidmaatschapsrecht is niet toegestaan.  

Artikel 11. Einde van het Lidmaatschap 

11.1 Het Lidmaatschap van een Lid eindigt: 

(a) indien het Lid een natuurlijk persoon is: door de dood van het Lid; 

(b) indien het Lid een Rechtspersoon is: doordat die Rechtspersoon ophoudt 

te bestaan zonder rechtsopvolger onder algemene titel of vergelijkbare 

rechtsfiguur, onverminderd het bepaalde in Artikel 10.2; 

(c) indien het lid een Personenvennootschap is: doordat die 

Personenvennootschap ophoudt te bestaan. 

11.2 Voorts eindigt het Lidmaatschap en daaraan verbonden Lidmaatschapsrecht van 

een Lid met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 tot en met artikel 14 door: 

(a) opzegging door het Lid; 

(b) opzegging door de Vereniging aan het Lid; respectievelijk 

(c) ontzetting van het Lid. 

11.3 Wanneer het Lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt (op welke wijze 

dan ook), blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

11.4 Door beëindiging van het Lidmaatschap, op welke wijze dan ook, verliest het Lid 

alle daaraan verbonden Lidmaatschapsrechten en is het Lid verplicht op eerste 

aanmaning van het Bestuur alle bedragen die het uit welken hoofde dan ook aan 

de Vereniging verschuldigd mocht zijn, in de kas van de Vereniging te storten. 

Artikel 12. Opzegging door het Lid 

12.1 Een Lid kan het Lidmaatschap slechts opzeggen tegen het einde van het boekjaar 

en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken.  

12.2 Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 12.1, doet het Lidmaatschap en 

daaraan verbonden Lidmaatschapsrecht eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip 

volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

12.3 Echter, het Lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging door een Lid worden 

beëindigd, indien: 

(a) van het Lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te 

laten voortduren; of 

(b) een besluit is genomen waarbij de rechten van het Lid zijn beperkt of zijn 

verplichtingen zijn verzwaard dan wel een besluit tot omzetting van de 

Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van 

Boek 2, Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek, is genomen en het Lid binnen 

een maand nadat het besluit hem bekend is geworden het Bestuur in 

kennis heeft gesteld van zijn voornemen het Lidmaatschap met 

onmiddellijke ingang te willen beëindigen. 

12.4 In geval van opzegging door het Lid als bedoeld in artikel 12.3(b) is het besluit 

waarbij de rechten van het Lid zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, 

niet op dat Lid van toepassing. De bevoegdheid tot opzegging door een Lid als 
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bedoeld onder (b) geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en 

verplichtingen. 

12.5 Opzegging van het Lidmaatschap kan slechts geschieden door een door het Lid 

ondertekende, gedagtekende, schriftelijke verklaring. Het Lid dat de opzegging 

doet, ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging van het Bestuur. 

Artikel 13. Opzegging door de Vereniging 

13.1 Het Bestuur kan besluiten tot het doen van een opzegging door de Vereniging aan 

een Lid: 

(a) het desbetreffende Lid heeft opgehouden te voldoen aan de op hem van 

toepassing zijnde Lidmaatschapseisen (voor zover het Lid hiervan niet – al 

dan niet voorwaardelijk – is vrijgesteld); 

(b) wanneer een Lid zijn verplichtingen tegenover de Vereniging niet nakomt 

of de belangen van de Vereniging schaadt, in welk geval de opzegging 

kan alleen plaatshebben tegen het einde van het lopende boekjaar met 

inachtneming van een termijn van ten minste vier (4) weken; 

(c) wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het 

Lidmaatschap te laten voortduren, in welk geval de opzegging met 

onmiddellijke ingang kan plaatshebben. 

13.2 De opzegging van het Lidmaatschap wordt door het Bestuur aan de betrokkene 

per aangetekende brief ter kennis gebracht, onder vermelding van de gronden 

waarop de opzegging rust. Tegen deze opzegging staat beroep open bij de 

Landelijke Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het Lid geschorst. 

Artikel 14. Ontzetting  

14.1 Ontzetting uit het Lidmaatschap kan geschieden wanneer een Lid handelt in strijd 

met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging of de Vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 

14.2 De ontzetting wordt uitgesproken door het Bestuur onder vermelding van de feiten 

waarop het besluit is gegrond. Het Bestuur doet van het besluit per aangetekende 

brief mededeling aan het betrokken Lid. Tegen deze ontzetting staat beroep open 

bij de Landelijke Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende 

het beroep is het Lid geschorst. 

Artikel 15. Contributie 

15.1 Alle Leden – met uitzondering van de Ereleden – zijn gehouden tot het betalen van 

een jaarlijkse contributie, die op voorstel van het Bestuur door de Landelijke 

Ledenvergadering wordt vastgesteld. De Leden kunnen daarbij in verschillende 

categorieën worden ingedeeld die ieder een verschillende contributie betalen. 

15.2 Indien de hoogte van de jaarlijkse contributie afhankelijk is van bepaalde door het 

Lid aan te leveren gegevens, dan zal het Lid verantwoordelijk zijn voor de juistheid 

en volledigheid van de aangeleverde gegevens. 

15.3 Bij besluit van de Landelijke Ledenvergadering kunnen naast de contributie aan de 

Leden andere geldelijke verplichtingen worden opgelegd. 

15.4 Uit de contributieopbrengsten worden de kosten van de Vereniging (waaronder 

begrepen de kosten van Regionale Afdelingen) en de basisfinanciering van het 
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bureau gefinancierd. 

15.5 Het Bestuur kan een Lid ontheffing verlenen van de jaarlijkse contributie door 

bijzondere omstandigheden of een Lid de mogelijkheid geven om te betalen op 

andere wijze, bijvoorbeeld grotere eenmalige bedragen op bijzonder verzoek. 

Uitgebreide voorwaarden en bepalingen worden vastgelegd in het Huishoudelijk 

Reglement. 

Artikel 16. Bijdragen Bijzondere Leden 

16.1 Alle Bijzondere Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan 

de Vereniging die op voorstel van het Bestuur door de Landelijke 

Ledenvergadering wordt vastgesteld. De Bijzondere Leden kunnen daarbij in 

verschillende categorieën worden ingedeeld die ieder een verschillende bijdrage 

betalen. 

16.2 Indien de hoogte van de jaarlijkse bijdrage afhankelijk is van bepaalde door het 

Bijzondere Lid aan te leveren gegevens, dan zal het Bijzondere Lid 

verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde 

gegevens. 

16.3 Bij besluit van de Landelijke Ledenvergadering kunnen naast de jaarlijkse bijdrage 

aan de Bijzondere Leden andere geldelijke verplichtingen worden opgelegd. 

Artikel 17. Rechten en verplichtingen van Leden 

17.1 De Vereniging kan ten behoeve van haar Leden rechten bedingen.  

17.2 De Vereniging kan namens de Leden in rechte optreden tot handhaving van de 

bedongen rechten, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding. 

17.3 De Vereniging kan - privaatrechtelijk, publiekrechtelijk, alsook op elk ander 

rechtsgebied - rechtsvorderingen instellen en zelfstandig gerechtelijke procedures 

voeren, die strekken tot bescherming van belangen van Leden en/of van andere 

personen, voor zover die belangen gelijksoortig zijn aan de belangen die de 

Vereniging behartigt blijkens het bepaalde in dit artikel.  

17.4 De (Bijzondere) Leden en buitengewone leden van de Vereniging zijn verplicht tot 

naleving van de Statuten en door de organen van de Vereniging rechtsgeldig 

genomen besluiten. Voorts dienen de Leden zich te houden aan de aan het 

Lidmaatschap verbonden verplichtingen. 

17.5 De Vereniging kan als organisatie van werkgevers collectieve 

arbeidsovereenkomsten, als bedoeld in de Wet op de collectieve 

arbeidsovereenkomst aangaan. Wijzigingen in zodanige collectieve 

arbeidsovereenkomsten, inhoudende veranderingen van rechten en 

verplichtingen, die niet voortvloeien uit trendmatige aanpassingen, zullen vooraf 

door het Bestuur aan de Landelijke Ledenvergadering ter goedkeuring worden 

voorgelegd. 

HOOFDSTUK V. BESTUUR, BENOEMINGSCOMMISSIE EN BUREAU 

Artikel 18. Bestuur: taken en bevoegdheden 

18.1 Behoudens de beperkingen volgens deze Statuten is het Bestuur belast met het 

besturen van de Vereniging, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: 

(a) de algemene leiding van de Vereniging, waaronder de strategische 

beleidsvorming, het opmaken van het jaarplan, de begroting, het 
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bestuursverslag respectievelijk de jaarrekening; 

(b) het op hoofdlijnen toezicht houden op de beleidsuitvoering door degenen 

aan wie het Bestuur de beleidsuitvoering heeft gedelegeerd; 

(c) alle overige specifiek in de Statuten aan het Bestuur toegekende 

bevoegdheden (zoals het bijeenroepen van vergaderingen). 

18.2 Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de 

Vereniging en de met haar verbonden organisatie. 

18.3 Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, 

vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten 

van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk 

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 

voor de schuld van een derde verbindt, en tot vertegenwoordiging van de 

Vereniging ter zake van deze handelingen behoeft het Bestuur de goedkeuring 

van de Landelijke Ledenvergadering. 

18.4 Erfstellingen kunnen door de Vereniging alleen onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving worden aanvaard.  

18.5 Het Bestuur kan – onder goedkeuring van de Landelijke Ledenvergadering – in 

een bestuursreglement nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en 

werkwijze van het Bestuur. Het bestuursreglement kan onder meer bepalen met 

welke taak iedere Bestuurder in het bijzonder zal zijn belast.  

18.6 Het Bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid onderdelen van haar taak 

te doen uitvoeren door één of meer commissies die door het Bestuur worden 

ingesteld en waarvan de leden door het Bestuur worden benoemd en ontslagen. 

Bij de instelling van een commissie stelt het Bestuur tevens het volgende vast: 

(a) de taak, bevoegdheid en de werkwijze van de betreffende commissie; 

(b) de naam waaronder de betreffende commissie zal gaan functioneren; 

(c) de samenstelling van de betreffende commissie; 

(d) uit hoeveel personen deze commissie zal bestaan; 

(e) vanuit welke geledingen de commissie zal dienen te worden 

samengesteld.  

18.7 Het Bestuur is bevoegd om raadplegende referenda te houden onder de Leden. 

Een raadplegend referendum kan langs elektronische weg plaatsvinden. De 

verdere procedure voor het houden van een raadplegend referendum wordt 

bepaald door het Bestuur. 

Artikel 19. Bestuur: omvang en kwaliteitseisen 

19.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Landelijke Ledenvergadering vast te stellen 

aantal van ten minste vier (4) en ten hoogste zeven (7) Bestuurders. 

19.2 Zowel Leden als niet-Leden kunnen Bestuurder zijn. 

19.3 Een persoon kan niet tegelijkertijd de functie van Bestuurder en de functie van 

Ambassadeur bekleden. 

19.4 Het Bestuur kan met goedkeuring van de Landelijke Ledenvergadering een 

profielschets opstellen voor de omvang en samenstelling van het Bestuur, 

rekening houdend met de aard van de Vereniging, haar activiteiten en de 

gewenste deskundigheid van de Bestuurders.  
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Artikel 20. Benoemingscommissie 

De Vereniging heeft een benoemingscommissie. De leden van de benoemingscommissie 

worden met inachtneming van een door de Landelijke Ledenvergadering vast te stellen 

reglement benoemingscommissie door het Bestuur benoemd. Ook de samenstelling en 

werkwijze van de benoemingscommissie kan nader in dit reglement worden vastgelegd en 

uitgewerkt evenals de wijze waarop kandidaatstellingen en bindende voordracht als 

bedoeld in artikel 21 tot stand dienen te komen. 

Artikel 21. Bestuur: benoeming, schorsing en defungeren 

21.1 Bestuurders worden op de wijze als nader uitgewerkt in artikel 21.2 benoemd door 

de Landelijke Ledenvergadering. Een benoeming geschiedt met inachtneming van 

de profielschets als bedoeld in artikel 19.4. Bestuurders worden geschorst en 

ontslagen door de Landelijke Ledenvergadering. 

21.2 Bestuurders (niet zijnde de voorzitter) worden zo spoedig mogelijk na het ontstaan 

van een vacature benoemd door de Landelijke Ledenvergadering als volgt: 

(a) door de benoemingscommissie van de Vereniging kunnen kandidaten 

voor het bestuurderschap worden voorgedragen aan de Landelijke 

Ledenvergadering.  

(b) de Landelijke Ledenvergadering benoemt de Bestuurder(s) voor de 

openstaande vacature(s) uit de voorgedragen kandidaten. 

21.3 De voorzitter van het Bestuur wordt zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een 

vacature benoemd door de Landelijke Ledenvergadering als volgt: 

(a) door de benoemingscommissie van de Vereniging wordt een bindende 

voordracht opgemaakt die ten minste een week voor de vergadering van 

de Landelijke Ledenvergadering waarin een benoeming aan de orde is 

aan de Afgevaardigden bekend wordt gemaakt. De Landelijke 

Ledenvergadering kan echter aan een bindende voordracht steeds het 

bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste een 

twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin ten minste twee/derde van het totale aantal 

stemgerechtigden aanwezig is.  

(b) is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Landelijke Ledenvergadering 

de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de 

Landelijke Ledenvergadering vrij in de benoeming. Indien er meer dan één 

bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 

21.4 Tenzij bij de benoeming hierover iets anders wordt besloten, worden Bestuurders 

benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn Bestuurders eenmaal – al dan 

niet aansluitend – herbenoembaar. Het Bestuur maakt een rooster van aftreden.  

21.5 Indien in een vergadering van de Landelijke Ledenraad een besluit tot (opheffing 

van een) schorsing van een Bestuurder aan de orde zal komen, dan wordt de 

betreffende Bestuurder in de gelegenheid gesteld in zich in die vergadering te 

verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. Elke 

schorsing van een Bestuurder kan één of meerdere malen worden verlengd, maar 

zal in totaal niet langer dan drie (3) maanden duren. Is na verloop van die periode 

geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt 
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de schorsing.  

21.6 Een Bestuurder defungeert: 

(a) door zijn overlijden; 

(b) door zijn vrijwillig aftreden; 

(c) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd;  

(d) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of ten 

aanzien van hem wordt verzocht om toepassing van de Wet 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; 

(e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij 

als gevolg van zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand een bewind 

over een of meer van zijn/haar goederen wordt ingesteld;  

(f) door het voorvallen van een gebeurtenis naar het recht van een andere 

jurisdictie die het equivalent vormt van een gebeurtenis als bedoeld onder 

(d) respectievelijk (e); 

(g) door zijn ontslag als bedoeld in artikel 21.1. 

21.7 Indien het aantal Bestuurders beneden vier (4) is gedaald, blijft het Bestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen ter 

voorziening in de vacature(s). 

Artikel 22. Bestuur: secretaris en penningmeester 

22.1 Het Bestuur is bevoegd uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan 

te wijzen. Deze functies zijn niet verenigbaar met het voorzitterschap van het 

Bestuur. 

22.2 Het Bestuur kan uit zijn midden een vervanger voor de functies van voorzitter, 

secretaris en een penningmeester aanwijzen. 

Artikel 23. Bestuur: bezoldiging 

23.1 De Landelijke Ledenvergadering stelt het (beleid omtrent) de bezoldiging van 

Bestuurders vast.  

23.2 Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 

hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten. 

Artikel 24. Bestuur: ontstentenis en Belet  

24.1 In geval van ontstentenis of Belet van een Bestuurder zijn de overblijvende 

Bestuurders tijdelijk met het besturen van de Vereniging belast. 

24.2 In geval van ontstentenis of Belet van alle Bestuurders wordt de Vereniging tijdelijk 

bestuurd door één of meer andere personen die daartoe worden aangewezen 

door de Landelijke Ledenvergadering. 

Artikel 25. Bestuur: besluitvorming 

25.1 Het Bestuur van de Vereniging vergadert zo dikwijls als een Bestuurder dit nodig 

acht. 

25.2 De oproeping voor een bestuursvergadering geschiedt door een Bestuurder door 

middel van een schriftelijke uitnodiging met inachtneming van een termijn van ten 

minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering 

niet meegerekend. In urgente gevallen (ter beoordeling van de voorzitter) kan een 

bestuursvergadering worden gehouden met inachtneming van een 

oproepingstermijn van twee (2) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de 
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vergadering niet meegerekend. 

25.3 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of in 

geval van diens afwezigheid, door diens vervanger als bedoeld in artikel 22.2. 

25.4 In vergaderingen van het Bestuur heeft iedere Bestuurder één (1) stem.  

25.5 Tenzij in deze Statuten een andere meerderheid is voorgeschreven, kunnen alle 

bestuursbesluiten slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid van 

de stemmen, uitgebracht in een bestuursvergadering waarin ten minste de 

volstrekte meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

25.6 Bij staking van stemmen binnen het Bestuur heeft de voorzitter van het Bestuur 

een doorslaggevende stem, met dien verstande dat de voorzitter van het Bestuur 

nooit meer stemmen kan uitbrengen dan de andere ter vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde Bestuurders tezamen. 

25.7 Een Bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een 

schriftelijk gevolmachtigde andere Bestuurder. Een Bestuurder mag ter 

vergadering slechts één (1) ander Bestuurder vertegenwoordigen. 

25.8 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij 

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 

belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer ten 

aanzien van alle Bestuurders sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt 

het besluit genomen door de Landelijke Ledenvergadering. 

25.9 Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, 

schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie 

zijnde Bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende 

wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet 

schriftelijk is genomen, wordt door de notulist van het Bestuur een verslag 

opgemaakt dat door de voorzitter en de notulist van het Bestuur wordt 

ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke 

verklaringen van alle in functie zijnde Bestuurders. 

25.10 Een Bestuurder kan aan een vergadering van het Bestuur deelnemen door middel 

van een elektronisch communicatiemiddel, mits: 

(a) hij kan worden geïdentificeerd door middel van dat elektronisch 

communicatiemiddel; 

(b) hij rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering 

door middel van dat elektronisch communicatiemiddel; 

(c) hij kan deelnemen aan de beraadslaging door middel van dat elektronisch 

communicatiemiddel; 

(d) hij zijn stemrecht kan uitoefenen door middel van dat elektronisch 

communicatiemiddel; en 

(e) het betrokken elektronische communicatiemiddel is goedgekeurd door het 

Bestuur. 

Het Bestuur kan een lijst opstellen van elektronische communicatiemiddelen die 

zijn goedgekeurd voor het bijwonen, toespreken en uitoefenen van het stemrecht 

in vergaderingen van het Bestuur. 
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Een Bestuurder die door middel van een elektronisch communicatiemiddel 

deelneemt aan de vergadering, wordt geacht bij de vergadering aanwezig te zijn. 

Artikel 26. Bestuur: Goedkeuring van bestuursbesluiten 

26.1 Aan goedkeuring van de Landelijke Ledenvergadering zijn onderworpen de 

besluiten van het Bestuur omtrent: 

(a) het oprichten van rechtspersonen; 

(b) het deelnemen in rechtspersonen. 

26.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 26.1 is de Landelijke Ledenvergadering 

bevoegd een of meer andere besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te 

onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk 

aan het Bestuur te worden medegedeeld. 

26.3 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur en de Bestuurders niet aan. 

Artikel 27. Bestuur: Vertegenwoordiging 

27.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit. 

27.2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) Bestuurders, 

gezamenlijk handelend. 

27.3 Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de 

Vereniging met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. 

Hun titulatuur wordt door het Bestuur bepaald. 

Artikel 28. Bureau. 

28.1 Het Bestuur wordt bij de uitvoering van zijn taak bijgestaan door het bureau van de 

Vereniging. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur, die door het Bestuur 

wordt benoemd en ontslagen. Deze is belast met de dagelijkse leiding van het 

bureau. Hij woont als regel de vergaderingen van het Bestuur bij. 

28.2 Het Bestuur kan aan de directeur algemene of bijzondere 

vertegenwoordigingsbevoegdheden verlenen. 

28.3 De directeur stelt jaarlijks voor het komende jaar een activiteitenplan met 

bijbehorende begroting op en legt deze aan het Bestuur ter goedkeuring voor. 

HOOFDSTUK VI. REGIONALE AFDELINGEN EN AFGEVAARDIGDEN 

Artikel 29. Regionale Afdelingen 

29.1 De Vereniging kent Regionale Afdelingen die door de Landelijke 

Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur worden vastgesteld. Iedere 

Regionale Afdeling bestrijkt een regionaal gebied in Nederland, waarbij de 

regionale gebieden van de Regionale Afdelingen elkaar niet geheel of gedeeltelijk 

mogen overlappen. De Landelijke Ledenvergadering is op voorstel van het 

Bestuur bevoegd om Regionale Afdelingen samen te voegen, te splitsen, op te 

heffen en/of anders in te delen. 

29.2 De Regionale Afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. 

29.3 Ieder Lid behoort tot één (1) Regionale Afdeling. Een Lid wordt door het Bestuur 

ingedeeld bij de Regionale Afdeling die het regionaal gebied in Nederland bestrijkt 

waar het betreffende Lid gewoonlijk werkzaam is als huisarts. Indien een Lid niet 
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op structurele basis in eenzelfde regionaal gebied werkzaam is, dan is het 

betreffende Lid bevoegd om schriftelijk aan het Bestuur mee te delen bij welke 

Regionale Afdeling hij wenst te worden ingedeeld. Het Bestuur zal deze opgave 

volgen, tenzij daartegen zwaarwegende bezwaren bestaan.  

29.4 Indien de regio waarbinnen een Lid als huisarts werkzaam is wijzigt, is het 

betrokken Lid verplicht om het Bestuur hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te 

stellen. Het Bestuur is bevoegd om het Lid om aanvullende informatie te vragen. 

Na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in de vorige volzin zal 

het Bestuur het betrokken Lid met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende 

maand indelen in de Regionale Afdeling waarin het Lid blijkens de in de eerste 

volzin bedoelde kennisgeving werkzaam is. Tot dat moment blijft het Lid ingedeeld 

bij de Regionale Afdeling waarin hij was ingedeeld ten tijde van voormelde 

kennisgeving. 

Artikel 30. Taken en bevoegdheden van Regionale Afdelingen 

30.1 Regionale Afdelingen beschikken, binnen de beleids- en financiële kaders van de 

Vereniging over de navolgende taken en bevoegdheden: 

a. de communicatie en afstemming tussen het Bestuur en de Leden te 

bevorderen; 

b. het behartigen van de belangen van de Leden van de betreffende Regionale 

Afdeling; 

 c. het inrichten en laten functioneren van één of meer democratische (niet-

statutaire) eenheden, waarlangs de Leden die behoren tot een Regionale 

Afdeling daarin invloed kunnen uitoefenen; 

 d. het ontwikkelen en bepalen van de inzet van het beleid voor een Regionale 

Afdeling en dat (doen) vastleggen en aan de Leden van de betreffende 

Regionale Afdeling kenbaar maken; 

 e. het bepalen van de inzet van een Regionale Afdeling ten aanzien van de 

Regionale Afdeling overstijgende zaken, dan wel het hebben van een oordeel 

over de inzet van de Vereniging bij afdelingoverstijgende zaken; 

 f. het vertalen van het landelijk beleid van de Vereniging naar de Regionale 

Afdelingen; 

 g. het samenwerken binnen de huisartsenzorg met regionale stakeholders, 

waaronder regionale huisartsenorganisaties; 

 h. het waarborgen van de vertegenwoordiging, inspraak en betrokkenheid van 

alle huisartsen in het gebied van de betreffende Regionale Afdeling; 

 i. het verschaffen van input, het doen van voorstellen en het uitbrengen van 

adviezen aan het Bestuur over onderwerpen die een Regionale Afdeling van 

belang acht.    

30.2 Bij een door het Bestuur met goedkeuring van de Landelijke Ledenvergadering 

vast te stellen Afdelingenreglement worden nadere regels omtrent de algemene 

inrichting, activiteiten, faciliteiten en geldmiddelen van en de besluitvorming in de 

Regionale Afdelingen vastgesteld alsmede van de mogelijke toedeling van de 

statutaire bevoegdheden van Regionale Afdelingen aan organen en/of eenheden 

op het niveau van de Regionale Afdelingen. 
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Artikel 31. Regionale Afdelingsbesturen en Ambassadeurs 

31.1 Elke Regionale Afdeling heeft een Ambassadeursteam, bestaande uit een door 

het betreffende Ambassadeursteam vast te stellen aantal van ten minste twee (2) 

Ambassadeurs.   

31.2 De Ambassadeurs van een Regionale Afdeling worden door en uit de Leden van 

de betreffende Regionale Afdeling gekozen.  

31.3 Aan de besluitvorming omtrent de benoeming van een Ambassadeur door een 

Regionale Afdeling dienen alle Leden die tot die Regionale Afdeling behoren, deel 

te kunnen nemen. 

31.4 Het Bestuur kan met goedkeuring van de Landelijke Ledenvergadering een 

algemene profielschets opstellen voor de functie van Ambassadeur.  

31.5 Ambassadeurs worden gekozen voor een periode van drie (3) jaar en kunnen ten 

hoogste eenmaal – al dan niet aansluitend- worden herbenoemd. 

Personen die op éénendertig december tweeduizend éénentwintig meer dan één 

(1) termijn als kringbestuurder hebben gefunctioneerd, kunnen ten hoogste voor 

één (1) termijn van drie (3) jaar als Ambassadeur worden gekozen. Onder 

kringbestuurder dient te worden verstaan een statutair bestuurder van een LHV-

Huisartsenkring zoals bedoeld in de statuten van de Vereniging zoals deze golden 

tot één januari tweeduizend tweeëntwintig. 

31.6 Verkiezingen van Ambassadeurs vinden plaats met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 32. 

Artikel 32. Verkiezing Ambassadeurs en toetsingscommissie 

32.1 Ten minste zes (6) weken vóór het verstrijken van de reguliere zittingsperiode van 

de Ambassadeurs, zal het Bestuur de daarvoor in aanmerking komende Leden 

schriftelijk (doen) uitnodigen om zich kandidaat te stellen voor de positie van 

Ambassadeur. In geval van een tussentijdse vacature voor de positie van 

Ambassadeur zal het Bestuur op een door haar te bepalen termijn de daarvoor in 

aanmerking komende Leden schriftelijk (doen) uitnodigen om zich kandidaat te 

stellen voor de positie van Ambassadeur ofwel besluiten om de vacature te laten 

bestaan en (tijdelijk) niet in te vullen. 

32.2 Een Lid kan zich slechts kandidaat stellen voor de functie van Ambassadeur van 

de Regionale Afdeling waarin hij is ingedeeld.  

32.3 Het Bestuur stelt een toetsingscommissie in van ten minste drie (3) personen, die 

de benoembaarheid van de kandidaten voor een functie van Ambassadeur aan de 

hand van de relevante profielschets beoordeelt. Leden van de toetsingscommissie 

worden door het Bestuur benoemd en dienen te voldoen aan de criteria die aan 

hen worden gesteld in het Huishoudelijk Reglement. Een kandidaat is bevoegd om 

zijn kandidatuur in te trekken nadat de beoordeling van de toetsingscommissie 

over zijn benoembaarheid aan hem is meegedeeld, hetgeen dient te geschieden 

alvorens de in artikel 32.4 termijn is aangevangen 

32.4 Het Bestuur zal de Leden gedurende een door het Bestuur te bepalen termijn van 

ten minste twee (2) weken in de gelegenheid (doen) stellen schriftelijk stem uit te 

brengen op de Leden die zich kandidaat hebben gesteld voor de functie van 

Ambassadeur. Het Bestuur zal bij de informatie die aan de Leden over de 
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kandidaten wordt verstrekt vermelden wat de uitslag van de toetsing door de 

toetsingscommissie is geweest.  

32.5 Een Lid heeft slechts stemrecht ten aanzien van de verkiezing van Ambassadeurs 

van de Regionale Afdeling waarin hij is ingedeeld. 

32.6 Na afloop van de in de eerste volzin van artikel 32.4 bedoelde termijn zullen per 

Regionale Afdeling de vacatures worden ingevuld door de kandidaten die 

gedurende voormelde stemmingstermijn de meeste stemmen op zich hebben 

verenigd. Hebben echter twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen en 

kan als gevolg daarvan niet worden bepaald hoe de vacatures dienen te worden 

ingevuld, dan vindt nog een nieuwe stemming plaats tussen de kandidaten met 

een gelijk aantal stemmen. 

 Het bepaalde in de vorige volzinnen wordt herhaald totdat met inachtneming van 

het bepaalde in de eerste volzin in alle vacatures is voorzien. 

32.7 In het Afdelingenreglement worden nadere regels gesteld omtrent de verkiezing 

van de Ambassadeurs. 

32.8 Een Ambassadeur defungeert:  

(a) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was verkozen; 

(b) door zijn vrijwillig terugtreden;  

(c) door het eindigen van zijn lidmaatschap als Gewoon Lid van de 

Vereniging; 

(d) doordat de betreffende persoon in staat van faillissement wordt verklaard; 

(e) door toepassing van de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 

op de betreffende persoon; 

(f) doordat aan de betreffende persoon surseance van betaling wordt 

verleend;  

(g) doordat de betreffende persoon onder curatele wordt gesteld; 

(h) doordat het gehele vermogen van de betreffende persoon onder bewind 

wordt gesteld; 

(i) door het voorvallen van een gebeurtenis naar het recht van een andere 

jurisdictie die het equivalent vormt van een gebeurtenis als bedoeld onder 

(d), (e), (f), (g) respectievelijk (h); 

(j) door ontslag door de Landelijke Ledenvergadering; 

(k) doordat hij als Lid niet langer is ingedeeld bij en behoort tot de Regionale 

Afdeling waarvan hij als Ambassadeur fungeert. 

Artikel 33. Afgevaardigden  

33.1 De Landelijke Ledenvergadering bestaat uit Afgevaardigden van de Regionale 

Afdelingen.  

33.2 Iedere Regionale Afdeling mag één (1) persoon als Afgevaardigde naar de 

Landelijke Ledenvergadering afvaardigen.  

33.3 Ingeval van ontstentenis of belet van een Afgevaardigde, zal diens 

Plaatsvervanger de plek van de betreffende Afgevaardigde in de Landelijke 

Ledenvergadering innemen. Indien een Plaatsvervanger een Afgevaardigde 

vervangt, zal hij voor de toepassing van deze Statuten en de reglementen van de 

Vereniging worden aangemerkt als Afgevaardigde.  
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33.4 Afgevaardigden en hun Plaatsvervangers worden uit en door de Ambassadeurs 

gekozen. Aan de besluitvorming omtrent de benoeming van een Afgevaardigde en 

een Plaatsvervanger door de Ambassadeurs van een Regionale Afdeling dienen 

alle Ambassadeurs van die Regionale Afdeling, deel te kunnen nemen. 

32.5 Verkiezingen van Afgevaardigden en Plaatsvervangers door de Ambassadeurs 

kan in of buiten vergadering plaatsvinden en de wijze van besluitvorming kan 

nader worden uitgewerkt in het Afdelingenreglement.  

33.5 Een Afgevaardigde en een Plaatsvervanger kunnen te allen tijde als zodanig 

worden geschorst of ontslagen door de Landelijke Ledenvergadering, met dien 

verstande dat een besluit van de Landelijke Ledenvergadering tot schorsing 

respectievelijk ontslag van een Afgevaardigde of Plaatsvervanger slechts kan 

worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de 

stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de helft van de in 

functie zijnde Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

33.6 Een Afgevaardigde of Plaatsvervanger die als zodanig is geschorst, is hangende 

de schorsing niet bevoegd tot uitoefening van de bevoegdheden die verbonden 

zijn aan het lidmaatschap van de Landelijke Ledenvergadering. 

33.7 Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

33.8 Afgevaardigden en Plaatsvervangers worden verkozen voor een termijn van drie 

(3) jaar en kunnen ten hoogste eenmaal worden herbenoemd. De totale termijn 

waarop iemand als Afgevaardigde of Plaatsvervanger fungeert dient bij elkaar 

geteld te worden en kan in totaal nooit meer dan zes (6) jaar bedragen. 

33.9 Een Afgevaardigde onderscheidenlijk een Plaatsvervanger defungeert:  

(a) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was verkozen; 

(b) door zijn vrijwillig terugtreden;  

(c) door het eindigen van zijn lidmaatschap van de Vereniging;  

(d) doordat de betreffende persoon in staat van faillissement wordt verklaard; 

(e) door toepassing van de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 

op de betreffende persoon; 

(f) doordat aan de betreffende persoon surseance van betaling wordt 

verleend;  

(g) doordat de betreffende persoon onder curatele wordt gesteld; 

(h) doordat het gehele vermogen van de betreffende persoon onder bewind 

wordt gesteld; 

(i) door het voorvallen van een gebeurtenis naar het recht van een andere 

jurisdictie die het equivalent vormt van een gebeurtenis als bedoeld onder 

(d), (e), (f), (g) respectievelijk (h); 

(j) door ontslag als bedoeld in artikel 33.5; 

(k) doordat hij als Lid niet langer is ingedeeld bij en behoort tot de Regionale 

Afdeling waarvan hij de Afgevaardigde onderscheidenlijk Plaatsvervanger 

is; 

(l) doordat hij niet langer Ambassadeur is; 

(m) door ontslag als Afgevaardigde onderscheidenlijk Plaatsvervanger door de 
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overige Ambassadeurs van zijn Regionale Afdeling.  

33.10 Indien een Afgevaardigde geen Plaatsvervanger heeft of als gevolg van 

ontstentenis of Belet van een Plaatsvervanger plaatsvervanging niet mogelijk is, 

kan door de desbetreffende Afgevaardigde een volmacht worden verleend met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 35.9. 

HOOFDSTUK VII. LANDELIJKE LEDENVERGADERING 

Artikel 34. Landelijke Ledenvergadering: taken en bevoegdheden 

34.1 Aan de Landelijke Ledenvergadering komen in de Vereniging de volgende 

bevoegdheden toe: 

(a) wijziging van de Statuten, juridische fusie en juridische splitsing; 

(b) vaststelling van de jaarrekening; 

(c) bestemming van de winst en het doen van uitkeringen; 

(d) verlening van kwijting aan Bestuurders; 

(e) vaststelling van de bezoldiging van Bestuurders; 

(f) het fungeren als beroepsinstantie bij opzegging aan en ontzetting van 

Leden; 

(g) ontbinding van de Vereniging; 

(h) alle bevoegdheden toe niet die door de wet of de Statuten aan het Bestuur 

zijn opgedragen. 

34.2 De Landelijke Ledenvergadering is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid ook 

onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door één of meer commissies die door 

de Landelijke Ledenvergadering worden benoemd. 

Artikel 35. Landelijke Ledenvergadering: vergaderingen 

35.1 Een Landelijke Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het 

Bestuur dan wel door het Bestuur, zo dikwijls zij dit wenselijk oordelen, of indien 

het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is. 

35.2 De oproeping van de Landelijke Ledenvergadering geschiedt door een schriftelijke 

uitnodiging met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de 

dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Indien 

een Afgevaardigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 

adres dat door de Afgevaardigde voor dit doel aan de Vereniging is bekend 

gemaakt.  

35.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

35.4 Landelijke Ledenvergaderingsvergaderingen worden gehouden op een door 

degene(n) die de vergadering bijeenroept te bepalen plaats. 

35.5 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal Afgevaardigden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de 

Landelijke Ledenvergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 

Landelijke Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na 

indiening van een verzoek.  

35.6 Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het 

Bestuur de Landelijke Ledenvergadering bijeenroept. 
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35.7 De voorzitter van het Bestuur treedt op als voorzitter van de Landelijke 

Ledenvergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter van het Bestuur treedt zijn 

plaatsvervanger op als voorzitter van de Landelijke Ledenvergadering. Indien 

zowel de voorzitter van het Bestuur als diens plaatsvervanger bij de vergadering 

niet aanwezig zijn, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen bij besluit 

van de Landelijke Ledenvergadering. 

35.8 De voorzitter van de Landelijke Ledenvergadering bepaalt de wijze waarop de 

stemmingen in de Landelijke Ledenvergadering worden gehouden. 

35.9 Iedere Afgevaardigde, iedere Bestuurder, ieder Lid dat een volmacht als bedoeld 

in artikel 36.2 heeft ontvangen, ieder ander Lid en de leden van het bestuur van de 

LOVAH zijn bevoegd een vergadering van de Landelijke Ledenvergadering bij te 

wonen. Over toelating van andere personen, beslist het Bestuur. 

35.10 Afgevaardigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen op de wijze 

als bedoeld in artikel 36.2 of door een schriftelijk gevolmachtigde andere 

Afgevaardigde. Een Afgevaardigde mag ter vergadering niet meer dan twee (2) 

andere Afgevaardigden vertegenwoordigen. Geen toegang hebben geschorste 

Afgevaardigden en geschorste Bestuurders, met dien verstande dat de geschorste 

Afgevaardigde en de geschorste Bestuurder toegang heeft tot de Landelijke 

Ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en alsdan 

bevoegd is ten aanzien van zijn schorsing het woord te voeren. 

35.11 ledere stemgerechtigde die ter vergadering (fysiek) aanwezig is, moet de 

presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de 

presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering 

aanwezig zijn. Daarnaast kan de voorzitter van de vergadering bepalen op welke 

wijze de aanwezigheid van degenen die digitaal aanwezig zijn, dient te worden 

geregistreerd.  

35.12 Omtrent de toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter 

van de vergadering. 

Artikel 36. Landelijke Ledenvergadering: besluitvorming 

36.1 Een Afgevaardigde heeft in de Landelijke Ledenvergadering een aantal stemmen 

dat gelijk is aan het aantal Leden van de desbetreffende Regionale Afdeling 

waartoe hij behoort en waardoor hij is afgevaardigd. Voor het vaststellen van het 

aantal Leden van een Regionale Afdeling zijn bepalend de in de boeken en andere 

bescheiden van de Vereniging geregistreerde gegevens per een februari van het 

kalenderjaar, welke gegevens gebruikt zullen worden tot en met eenendertig 

januari van het daaropvolgende kalenderjaar. 

36.2 Een Afgevaardigde zal op schriftelijk verzoek van een Lid dat tot de Regionale 

Afdeling behoort waarvan hij de Afgevaardigde is, een volmacht verlenen aan dat 

Lid om in een vergadering van de Landelijke Ledenvergadering één van de door 

de betreffende Afgevaardigde uit te brengen stemmen te mogen uitbrengen. Het 

betreffende Lid kan deze stem alleen zelf uitbrengen en is niet bevoegd hiervoor 

een substitutievolmacht aan een ander (Lid) te verlenen.  

36.3 Indien op enig moment het daadwerkelijke aantal Leden dat tot een Regionale 

Afdeling behoort hoger is dan het aantal Leden zoals dat op grond van het 
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bepaalde in artikel 36.1 is vastgesteld en een Afgevaardigde meer verzoeken als 

bedoeld in artikel 36.2 ontvangt dan dat hij volmachten kan verlenen, dan zullen 

de verzoeken in volgorde van ontvangst worden gehonoreerd en kan dit erin 

resulteren dat niet aan alle verzoeken voldaan kan worden. 

36.4 De verdere uitwerking van de wijze waarop en de termijn waarbinnen een Lid een 

aanvraag tot het verlenen van een volmacht kan doen en de wijze waarop deze 

kan worden verleend en gebruikt, kan nader worden uitgewerkt in het 

Huishoudelijk Reglement. 

36.5 Een Afgevaardigde dient alle door hem uit te brengen stemmen op dezelfde wijze 

uit te brengen. Tot deze stemmen worden echter niet gerekend de stemmen die 

namens de betreffende Afgevaardigde op basis van het bepaalde in artikel 36.2 

rechtstreeks zelf door een Lid worden uitgebracht. 

36.6 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze Statuten geen grotere 

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van 

de stemmen. 

36.7 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.  

36.8 Voor de verkiezing van een persoon wordt bij de eerste stemming een volstrekte 

meerderheid vereist. Indien bij deze eerste stemming niemand een volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats waarbij 

gestemd wordt tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is 

gestemd, uitgezonderd evenwel de persoon op wie bij die voorafgaande stemming 

het geringste aantal stemmen werd uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin 

wordt herhaald, totdat:  

(a) hetzij één persoon een volstrekte meerderheid heeft verkregen; 

(b) hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.  

Indien bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het 

lot.  

36.9 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de 

stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, 

tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

36.10 Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van 

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 

besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

Indien onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid 

daarvan wordt betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de 

meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, ten minste één stemgerechtigde dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

36.11 Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris 

of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 

36.12 Deze notulen worden in dezelfde of in een volgende Landelijke 

Ledenvergaderingsvergadering vastgesteld. 

36.13 Zolang in een Landelijke Ledenvergadering alle Afgevaardigden aanwezig of 

04-11-2021



 

 

 

21 

 

 

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met 

unanimiteit, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen — dus ook een 

voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding — 

ook al is de oproeping 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 genomen. 

36.14 Een unaniem besluit van alle Afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde 

kracht als een besluit van de Landelijke Ledenvergadering. 

36.15 Bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de Landelijke 

Ledenvergadering. 

Artikel 37. Landelijke Ledenvergadering: deelname aan vergadering door middel van 

een elektronisch communicatiemiddel 

37.1 Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe heeft geopend, kunnen 

stemgerechtigden in de Landelijke Ledenvergadering het stemrecht uitoefenen 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel. 

37.2 Voor de toepassing van artikel 37.1 is vereist dat de stemgerechtigde via het 

elektronisch communicatiemiddel:  

(a) kan worden geïdentificeerd;  

(b) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering;  

(c) het stemrecht kan uitoefenen; en  

(d) kan deelnemen aan de beraadslaging. 

37.3 In het Huishoudelijk Reglement kunnen voorwaarden worden gesteld aan het 

gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien van deze mogelijkheid 

gebruik wordt gemaakt, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend 

gemaakt.  

HOOFDSTUK VIII. WERKGROEPEN 

37.4 Elk (afdelings)orgaan en elke Regionale Afdeling is bevoegd om een of meerdere 

werkgroepen in te stellen die belast worden met de (inhoudelijke) voorbereiding 

van bepaalde onderwerpen waar het betreffende orgaan zich mee bezighoudt. Het 

orgaan dat een werkgroep heeft ingesteld is ook weer bevoegd om de betreffende 

werkgroep op te heffen. 

37.5 Ten minste de helft van het aantal leden van iedere werkgroep dient te bestaan uit 

Leden. 

37.6 Werkgroepen kunnen van tijdelijke aard zijn of een (min of meer) permanent 

karakter hebben. De samenstelling van iedere werkgroep, de wijze waarop zijn 

leden worden benoemd en ontslagen, de taak en bevoegdheden alsmede de wijze 

van besluitvorming binnen deze werkgroepen worden – al dan niet bij afzonderlijk 

reglement – geregeld door het orgaan dat het heeft ingesteld. 

HOOFDSTUK IX. FINANCIËN 

Artikel 38. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en accountantscontrole 

38.1 Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

38.2 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn volgens de wet, maakt het Bestuur een jaarrekening 
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en een bestuursverslag op. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door 

de Bestuurders. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt 

daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.  

38.3 De Vereniging kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant 

opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de 

opdracht is de Landelijke Ledenvergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet 

over, dan is het Bestuur bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek 

verslag uit aan het Bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek 

weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De 

accountantsverklaring wordt beschikbaar gesteld aan de Leden. De bepalingen 

van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek zullen voor zover mogelijk van 

overeenkomstige toepassing zijn.  

38.4 Het Bestuur legt de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de 

krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens 

vanaf de oproep voor de Landelijke Ledenvergadering bestemd tot behandeling 

van de jaarrekening, ten kantore van de Vereniging ter inzage voor de Leden. De 

stukken worden ook bij de oproeping voor bedoelde Landelijke Ledenvergadering 

gevoegd.  

38.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de Landelijke Ledenvergadering. 

38.6 Voor decharge van de Bestuurders is een afzonderlijk besluit van de Landelijke 

Ledenvergadering vereist. 

38.7 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien 

uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de 

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige 

wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging 

kunnen worden gekend. 

38.8 Het Bestuur is verplicht de in de Artikelen 38.2 en 38.7 bedoelde boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, 

onverminderd het hierna in Artikel 38.9 bepaalde. 

38.9 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 

geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens 

gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 

leesbaar kunnen worden gemaakt. 

Artikel 39. Batig saldo 

39.1 Het Bestuur is bevoegd te besluiten om het batig saldo dat door vaststelling van 

de jaarrekening is bepaald (of een gedeelte daarvan) toe te voegen aan een door 

het Bestuur te bepalen reserve. 

39.2 De Landelijke Ledenvergadering is bevoegd tot bestemming van het na 

toepassing van het bepaalde in Artikel 39.1 overblijvende deel van het batig saldo. 

Indien de Landelijke Ledenvergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na 

het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming 
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van het na toepassing van het bepaalde in Artikel 39.1 overblijvende deel van het 

batig saldo, zal dat deel van het batig saldo worden toegevoegd aan een door het 

Bestuur te bepalen reserve. 

39.3 De Landelijke Ledenvergadering kan op voorstel van het Bestuur overgaan tot het 

doen van uitkeringen ten laste van een reserve van de Vereniging. 

39.4 In geval van een uitkering aan de Leden op grond van het bepaalde in artikel 39.2 

respectievelijk 39.3, ontvangt ieder Lid een gelijk deel.  

39.5 Een tekort mag slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves 

worden gebracht voor zover de wet dat toestaat. 

HOOFDSTUK X. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING 

Artikel 40. Statutenwijziging 

40.1 De Statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Landelijke 

Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 

van de Statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging vereist 

de goedkeuring van (het federatiebestuur van) de KNMG. 

40.2 De oproepingstermijn voor een Landelijke Ledenvergadering als bedoeld in artikel 

40.1 bedraagt ten minste eenentwintig (21) dagen, de dag van de oproeping en de 

dag van de vergadering niet meegerekend. 

40.3 Zij die de oproeping tot de Landelijke Ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) 

dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de 

Afgevaardigden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 

wordt gehouden.  

40.4 Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen, uitgebracht in een 

Landelijke Ledenvergaderingsvergadering waarin ten minste de helft van de in 

functie zijnde Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

40.5 Is niet ten minste de helft van de in functie zijnde Afgevaardigden aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering 

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken en niet langer dan vier 

(4) weken na de eerste Landelijke Ledenvergaderingsvergadering. In deze tweede 

vergadering kan worden besloten over het voorstel zoals dat in de vorige 

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde Afgevaardigden, mits met een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

40.6 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere Bestuurder bevoegd. De 

Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

Artikel 41. Ontbinding en vereffening 

41.1 De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Landelijke 

Ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 40.1 tot en met artikel 40.4 is van 

overeenkomstige toepassing. 
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41.2 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Bestuurders. De Landelijke 

Ledenvergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. 

41.3 Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit voor vereffening 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 

de Statuten zoveel mogelijk van kracht. 

41.4 Bij het besluit tot ontbinding zal door de Landelijke Ledenvergadering een 

bestemming aan het batig saldo worden gegeven, met dien verstande dat die 

bestemming dient te passen binnen de statutaire doelstellingen van de Vereniging. 

41.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet 

voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen 

persoon. 

41.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

HOOFDSTUK XI. REGLEMENTEN 

Artikel 42. Reglementen 

42.1 Het Bestuur kan met goedkeuring van de Landelijke Ledenvergadering een 

Huishoudelijk Reglement en/of één of meer andere reglementen vaststellen, 

waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze Statuten niet of niet 

volledig wordt voorzien. Het Bestuur kan met goedkeuring van de Landelijke 

Ledenvergadering dergelijke reglementen ook wijzigen respectievelijk opheffen. 

42.2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of met de 

Statuten. 

Artikel 43. Slotbepaling. 

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, 

alsmede ingeval van twijfel over de uitleg van enig bepaling daarvan, beslist het Bestuur. 

HOOFDSTUK XII. OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 44. Overgangsbepalingen 

44.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 29.1 worden/zijn de eerste Regionale 

Afdelingen vastgesteld door de ledenraad van de Vereniging zoals deze 

functioneerde tot de datum van het van kracht worden van de onderhavige 

statutenwijziging (de Statutenwijziging), zijnde één januari tweeduizend 

tweeëntwintig. 

44.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.2 zullen degenen die ten tijde van de 

totstandkoming van de Statutenwijziging in functie zijn als statutair bestuurder van 

een LHV-Huisartsenkring zoals bedoeld in de statuten van de Vereniging zoals 

deze golden voor de totstandkoming van de Statutenwijziging (kringbestuurders), 

vanaf één januari tweeduizend tweeëntwintig als eerste Ambassadeurs fungeren, 

waarbij de betreffende personen Ambassadeur van de Regionale Afdeling zullen 

zijn waarbij ze per één januari tweeduizend tweeëntwintig als Lid worden 

ingedeeld. Deze Ambassadeurs zullen in functie blijven tot één januari 

tweeduizend drieëntwintig of tot de eerdere datum waarop met inachtneming van 

het bepaalde in artikel 32 nieuwe Ambassadeurs binnen de relevante Regionale 

Afdeling zijn gekozen ofwel een andere defungeringsgrond op hen van toepassing 
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wordt. 

44.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.1 zal het eerste aantal Ambassadeurs 

van ieder Regionaal Ambassadeursteam automatisch voortvloeien uit het 

bepaalde in artikel 44.2 en zal daardoor gedurende het jaar tweeduizend 

tweeëntwintig kunnen afwijken van het aantal als bedoeld in artikel 31.1. 

44.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.2 zullen alle afgevaardigden en 

plaatsvervangers die op het moment direct voorafgaande aan de totstandkoming 

van de Statutenwijziging zitting hebben in de ledenraad van de Vereniging, als 

Afgevaardigden en Plaatsvervangers in de Landelijke Ledenvergadering in functie 

blijven tot één januari tweeduizend drieëntwintig of tot de eerdere datum waarop 

met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 nieuwe Afgevaardigden 

respectievelijk Plaatsvervangers binnen de relevante Regionale Afdeling zijn 

gekozen ofwel een andere defungeringsgrond op hen van toepassing wordt.  

44.5 Als gevolg van het bepaalde in artikel 44.4 zal het aantal Afgevaardigden van een 

Regionale Afdeling per een januari tweeduizend tweeëntwintig hoger kunnen zijn 

dan het aantal als bedoeld in artikel 33.2. Indien dit binnen een bepaalde 

Regionale Afdeling het geval is en de betreffende Afgevaardigden niet met elkaar 

overeenstemming bereiken over het aftreden van een zodanig aantal van hen dat 

aan het bepaalde in artikel 33.2 wordt voldaan, dan zullen de betreffende 

Afgevaardigden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig gezamenlijk het aantal 

stemmen kunnen uitbrengen dat zij op grond van het bepaalde in artikel 36.1 

zouden kunnen uitbrengen als slechts één Afgevaardigde van de betreffende 

Regionale Afdeling in functie zou zijn. Onder gezamenlijk dient in dit kader "ieder 

voor een gelijk aantal" te worden verstaan.  

44.6 Indien als gevolg van het bepaalde in artikel 44.4 een bepaalde Regionale 

Afdeling op een januari tweeduizend tweeëntwintig geen Afgevaardigde en/of 

Plaatsvervanger zal hebben, dan kiezen de Ambassadeurs van die Regionale 

Afdeling uit hun midden voor het jaar tweeduizend tweeëntwintig een van hen als 

Afgevaardigde en een van hen als Plaatsvervanger. 

Bijlagen 

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: 

- het uittreksel van de notulen van de ledenraad; 

- de schriftelijke goedkeuring van KNMG; en 

- de volmacht. 

Slot 

De comparant@e is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant@e opgegeven en toegelicht. 

De comparant@e heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, 

tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de 

inhoud in te stemmen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant@e en daarna 

door mij, notaris, ondertekend. 
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