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De ondergetekende, mr. Johannes Petrus Wilhelmus Victor Hopmans, notaris te Nijmegen,
verklaart dat het aan deze verklaring gehechte stuk, een uittreksel is uit de akte van juridische fusie
van:
Vereniging Huisartsenposten Nederland, een vereniging met statutaire zetel te Gemeente
Utrecht, kantoorhoudende Mercatorlaan 1200 te 3528 BL Utrecht, ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30206298 met vermelding RSIN
815444989;
Landelijl<.e Vereniging voor de Georganiseerde eerste lijn (afgelmrt LVG), een vereniging met
statutaire zetel te Utrecht, kantoorhoudende Randstad 21 45 A te 1314 BG Almere, ingeschreven in
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478943 met vermelding RSIN
006422536;

inhoudende de statuten van de verkrijgende vereniging, zijnde:
InEen, vereniging van organisaties voor eerstclijnszorg, gevestigd in de gemeente Utrecht;
welke juridische fusie van kracht zal worden op 1 januari 2014.

Getekend te Nijmegen op 31 december 201"'
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STATUTEN
Artikel I.
Naam, zetel en duur
1.

De vereniging draagt de naam: InEen, vereniging van organisaties
voor cerstelijnszorg.

2.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Utrecht.

Artikel2.
Doel en middelen
1.

2.

De vereniging stelt zich ten doel:
a.
b.

Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging;
Het versterken van de georganiseerde eerstelijns gezondheidszorg;

c.

Het stimuleren van onderzoek naar en bevorderen van de innovatie
van de georganiseerde eerstelijns gezondheidszorg.

De doelstelling wordt onder meer nagestreefd door
a.

Het bepalen van een gemeenschappelijke visie op de eerstelijns
gezondheidszorg in Nederland en het bepalen van een
gemeenschappelijke koers voor de ontwikkeling van de eerstelijns
zorgorganisaties, hun maatschappelijke bijdrage aan de
gezondheidszorg in Nederland en de positie van de leden hierin;

b.

Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging,
zowel in algemene zin en collectief als van groepen van leden met
overeenkomstige belangen en activiteiten als van leden
afzonderlijk;

c.

Het aangaan van samenwerking met andere branche- en
belangenorganisaties in de gezondheidszorg;

d.

Het optreden als representatieve organisatie van de eerstelijns
zorgorganisaties en het vertegenwoordigen van de leden jegens
derden;

e.

het bevorderen van een gemeenschappelijk sociaal beleid in de
branche, waaronder het voeren van overleg en onderhandelingen
met organisaties van werknemers en het treffen van regelingen
inzake arbeidsvoorwaarden casu quo het aangaan, wijzigen of
opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede het voeren
van uitvoeringsoverleg, met organisaties van werknemers;

f.

Het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor de leden en groepen
van leden en het bevorderen van de toepassing ervan;

g.

Het bieden van een platform aan de leden en groepen van leden
voor onderling contact en uitwisseling van ervaring, knowhow en
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h.

Het verlenen van service, informatie en advies aan de leden, zowel
afzonderlijk als collectief;

i.

Het bevorderen van de juiste publieke beeldvorming over de leden
en de eerstelijns gezondheidszorg;

j.

Het bevorderen van verantwoord maatschappelijk
ondernemerschap en de toepassing van de principes van ' goed
bestuur' door de leden;

k.

Alle andere wettige activiteiten die tot het bereiken van het doel
bevorderlijk zijn.

Artikel3.

Financiële middelen
1.
De financiële middelen van de vereniging worden gevormd door:
a.
bijdragen verschuldigd door de leden (contributie en/of
entreegelden);
b.
opbrengsten uit activiteiten van de vereniging;
c.
subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
d.
alle andere wettige baten;
e.
het eigen vermogen van de vereniging en de inkomsten (door
belegging of anderszins) daaruit.
2.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Artikel4.
Lidmaatschap
1.
Leden kunnen zijn rechtspersonen, die zich blijkens hun statuten richten
op het verlenen en/of organiseren van eerstelijns zorg waarin de
huisartsenzorg een centrale rol vervult;
a.
daaronder zijn in ieder geval begrepen: gezondheidscentra,
huisartsenposten (huisartsendienstenstructuren) en zorggroepen;
b.
andere eerstelijnsorganisaties waarvan tenminste huisartsenzorg
een functie is;
c.
regionale ondersteuningsstructuren en eerstelijns diagnostische
centra, die op eenendertig december tweeduizend en dertien (3112-2013) lid waren van de Landelijke Vereniging voor de
Georganiseerde eerste lijn.
Het lidmaatschap van de vereniging omvat alle zorgorganisaties die
direct of indirect door het lid en de daarmee in een groep verbonden
rechtspersonen respectievelijk samenwerkingsverbanden in stand worden
gehouden, tenzij het bestuur in een concreet geval beslist dat het
lidmaatschap zich niet uitstrekt tot één of meerdere van de in stand
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2.

De rechtspersoon die het lidmaatschap van de vereniging wenst te
verkrijgen, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder
overlegging van de navolgende bescheiden:
a.

een exemplaar van zijn statuten;

b.

een gewaarmerkt uittreksel van de inschrijving in de Kamer van
Koophandel;

c.

een exemplaar van de laatst vastgesteldejaarrekening offinancieel
verslag;

d.

een opgave van alle zorgorganisaties die direct of indirect door het
lid en de daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen worden
geëxploiteerd; en

e.

de overige bescheiden als verzocht door het bestuur waaruit
genoegzaam blijkt dat aan de criteria voor het lidmaatschap en de
daaraan verbonden verplichtingen wordt voldaan.

Wordt het lidmaatschap aangevraagd door een of meerdere
(groeps)verbonden rechtspersonen die direct of indirect betrokken zijn bij
de exploitatie van een of meerdere zorgorganisaties, dan bepaalt het
bestuur na overleg met de betrokken rechtspersoon of rechtspersonen aan
wie het lidmaatschap formeel wordt toegekend en op welke wijze het
stemrecht in de algemene ledenvergadering zal worden uitgeoefend en
hoe de contributie zal worden bepaald met betrekking tot de organisaties
en sectoren waarover het lidmaatschap zich uitstrekt.
3.

Het bestuur beslist, na inhoudelijke toetsing van het toelatingsverzoek,
binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek om toelating en geeft
daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de aanvrager. Indien het bestuur
het verzoek afwijst, staat voor de aanvrager binnen een maand na
ontvangst van de afwijzende beslissing beroep open op de algemene
ledenvergadering, welk beroep wordt behandeld in de eerstvolgende
reguliere algemene ledenvergadering (hierna in deze statuten ook aan te
duiden als: "algemene ledenvergadering").

4.

Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door het bestuur te bepalen
datum.

5.

De vereniging kent aspirant-leden. Aspirant-leden kunnen
zorgorganisaties zijn die de doelstellingen van de vereniging
onderschrijven, het lidmaatschap beogen, maar nog niet voldoen aan alle
criteria voor het lidmaatschap zoals genoemd in lid 1 en er naar streven
daar binnen ten hoogste twee jaren volledig aan te voldoen.
Aspirant-leden hebben geen stemrecht; de algemene ledenvergadering
bepaalt de contributie voor aspirant-leden.
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van het lidmaatschap en de rechten en plichten van leden zijn van
overeenkomstige toepassing voor aspirant-leden.
Het aspirant-lidmaatschap eindigt na ten hoogste twee volledig
kalendetjaren. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van deze
termijn.
6.

De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere
regels vaststellen met betrekking tot het (verkrijgen van het)
lidmaatschap van de vereniging.

ArtikelS.

Einde van het lidmaatschap
I.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a.
het verlies van volledige rechtsbevoegdheid van het betreffende lid
doordat het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan;
b.
opzegging door het lid;
c.
opzegging door de vereniging;
d.
ontzetting door het bestuur.
2.
In geval van opzegging of ontzetting is het betreffende lid de volledige
contributie over het lopende verenigingsjaar verschuldigd.
Artikel 6.
Opzegging door het lid
1.
Een lid kan het lidmaatschap opzeggen mits deze opzegging schriftelijk
geschiedt bij aangetekend schrijven en alleen tegen het einde van een
boekjaar, met inachtneming van een termijn van ten minste zes maanden.
2.

Een lid is verplicht zijn lidmaatschap op te zeggen, indien en zodra hij
niet meer voldoet aan één of meer vereisten voor het lidmaatschap. Deze
opzegging geschiedt, in afwijking van het bepaalde in lid 1, met
onmiddellijke ingang zonder opzegtermijn.

3.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen te bepalen dat de in lid 1
bedoelde opzegtermijn ten minste vier weken bedraagt.

4.

Een lid kan niet binnen een maand nadat hem een besluit bekend is
geworden of medegedeeld waarbij zijn verplichtingen, als bedoeld in
artikel 9 lid 1 sub a, of zijn geldelijke rechten en/of verplichtingen zijn
gewijzigd, zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.

Artikel 7.

Opzegging door de vereniging
1.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden:
a.
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de krachtens de
statuten voor het lidmaatschap gestelde eisen;
b.

indien een lid zijn (financiële) verplichtingen voortvloeiende uit de
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c.

indien een lid in staat van faillissement wordt verklaard, ten
aanzien van het lid definitief surséance van betaling wordt
verleend;

d.

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren.

2.

Opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekend schrijven door
het bestuur. Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de
opzeggingsbriefbij aangetekend schrijven beroep tegen de opzegging
aantekenen bij de algemene ledenvergadering.

3.

Opzegging als bedoeld in lid I sub a. tot en met sub. c. geschiedt met
onmiddellijke ingang zonder opzegtermijn. Opzegging als bedoeld in lid
1 sub d. geschiedt op een door het bestuur te bepalen tijdstip en met
inachtneming van een door het bestuur te bepalen termijn van ten minste
twee maanden.

Artikel 8.

Ontzetting, schorsing door het bestuur
1.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het bestuur, indien
een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.
Van een besluit tot ontzetting geeft het bestuur bij aangetekend schrijven
kennis aan het betreffende lid onder de mededeling van de gronden
waarop de ontzetting berust. Het betrokken lid kan tegen het besluit tot
ontzetting binnen één maand na ontvangst van het besluit tot ontzetting
bij aangetekend schrijven beroep aantekenen bij de algemene
ledenvergadering.
3.

Het lidmaatschap van het betrokken lid eindigt met de dag waarop het
bestuur tot zijn ontzetting heeft besloten.

4.

Het bestuur kan een lid schorsen indien het lid handelt of nalaat in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De schorsing vervalt, indien
het bestuur niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de
schorsing besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten
hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum
waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. Het
bepaalde in lid 3 met betrekking tot beroep is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 9.

Vcrplichtingen van de leden
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Elk lid heeft de plicht:
a.

tot naleving van de door de algemene ledenvergadering in een
reglement vast te stellen (algemene) criteria;

b.

het verlies van het vereiste voor het lidmaatschap terstond aan het
bestuur te melden;

c.

zich te onderwerpen aan de bepalingen van deze statuten en van de
voor hem geldende reglementen, de voor hem geldende besluiten
na te komen en alle door het bestuur gewenste opgaven te doen, die
voor de naleving van een en ander vereist worden;

d.

een door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag aan
contributie te betalen.

e.

op verzoek van het bestuur aan de vereniging de gegevens te
verstrekken die naar het oordeel van het bestuur nodig zijn in
verband met de werkzaamheden van de vereniging en voor de
toetsing van het betrokken lid aan de lidmaatschapscriteria
respectievelijk voor de beoordeling van de nakoming van de
lidmaatschapsverplichtingen;

f.

terstond schriftelijk aan de vereniging mededeling te doen van de
inhoud van een statutenwijziging, ontbinding, aanvraag van
faillissement en surséance van betaling of van wijzigingen in zijn
organisatie door een (juridische ofbestuurlijke) fusie of juridische
(at)splitsing of van veranderingen in de aard en omvang van de
zorgorganisaties die direct of indirect door de rechtspersoon en de
daarmee (groeps)verbonden rechtspersonen respectievelijk
samenwerkingsverbanden in stand worden gehouden.

2.

De verplichtingen die voortvloeien uit het vorige lid gelden voor alle
leden, ongeacht de formele werkingssfeer van de betreffende
verplichting, met dien verstande dat de algemene ledenvergadering kan
besluiten dat een of meer (categorieën van) leden niet gehouden zijn tot
naleving van een of meer van deze verplichtingen.

3.

Het bestuur van de vereniging is na verkregen goedkeuring van de
algemene ledenvergadering dan wel de ledengroep die daartoe krachtens
het reglement, als bedoeld in artikel 12 lid 6, bevoegd is, bevoegd om ter
verwezenlijking van de statutaire doelstellingen van de vereniging, mede
namens haar leden overeenkomsten te sluiten en ten behoeve van haar
leden (eenzijdig) rechten te bedingen en ten laste van haar leden
(eenzijdig) verplichtingen aan te gaan met betrekking tot
arbeidsvoorwaarden en beloningsregelingen voor werknemers van de
leden. Een besluit tot goedkeuring als bedoeld in vorige volzin van dit
artikel kan genomen worden met een gewone meerderheid van de
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Artikel 10.
Algemene ledenvergadering, samenstelling en bevoegdheden

1.

De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging.
Leden-rechtspersoon worden in de algemene ledenvergadering
vertegenwoordigd door een afgevaardigde, zijnde een persoon die
krachtens de statuten of de wet dan wel krachtens schriftelijke volmacht
bevoegd is het desbetreffende lid te vertegenwoordigen. Voor elke
afgevaardigde kunnen ten hoogste twee plaatsvervangers worden
aangewezen.

2.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk
reglement aan het bestuur of de directeur zijn opgedragen.

Artikel 11.
Vcrgaderingen

1.

De algemene ledenvergadering wordt ten minste twee maal per jaar
gehouden en voorts zo dikwijls belegd als het bestuur dit nodig oordeelt.

2.

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van die
termijn door de algemene ledenvergadering.
De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende
onderwerpen:

3.

a.

de vaststelling van het jaarverslag;

b.

de vaststelling van de jaarrekening.

Het bestuur is tevens verplicht tot bijeenroeping van een vergadering van
de algemene ledenvergadering wanneer ten minste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van het
aantal stemmen schriftelijk, onder opgaafvan redenen, het verzoek
daartoe doet. Deze vergadering van de algemene ledenvergadering dient
plaats te vinden binnen vier weken nadat het betreffende verzoek tot
bijeenroeping kenbaar is gemaakt. Indien binnen veertien dagen geen
bijeenroeping heeft plaatsgevonden tegen een tijdstip gelegen binnen
voormelde termijn van veertien dagen kan de eerste ondertekenaar van
het verzoek met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften tot
bijeenroeping van een vergadering van de algemene ledenvergadering
overgaan.

4.

De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van
het bestuur of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter of een ander
lid van het bestuur. De secretaris van het bestuur is belast met het houden
van de notulen. De notulen worden vastgesteld door de betreffende of
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door degenen die in de vergadering waarin de vaststelling plaatsvindt als
voorzitter en secretaris fungeren.
5.

De voorzitter en de secretaris van de algemene ledenvergadering, die
ingevolge het bepaalde in lid 3 door of vanwege de algemene
ledenvergadering is bijeengeroepen, worden, in tegenstelling tot het
bepaalde in artikel 12 lid 4, door de leden van de algemene
ledenvergadering aangewezen.

6.

De algemene ledenvergaderingen worden door of vanwege het bestuur
bijeengeroepen. De oproeping tot de algemene ledenvergadering
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van
oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van de oproeping en
die van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping wordt de
plaats van en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden, zomede
de punten van behandeling, vermeld.

7.

Over onderwerpen, welke niet onder de punten van behandeling zijn
opgenomen, kan in de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met gewone meerderheid van stemmen in een algemene
ledenvergadering, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

8.

Een plaatsvervangend afgevaardigde kan de algemene ledenvergadering
tezamen met de vaste afgevaardigde bijwonen. Hij kan aan de discussie
deelnemen doch heeft alsdan geen stemrecht.

9.

Teneinde de communicatie tussen bestuur en leden ter zake van actuele
beleidsontwikkelingen te bevorderen, kent de vereniging de mogelijkheid
van ledenraadplegingen buiten vergadering, zoals nader uitgewerkt in het
huishoudelijk reglement. Deze ledenraadplegingen worden gehouden zo
vaak het bestuur dan wel de algemene ledenvergadering dit wenselijk of
nodig achten.

Artikel 12.

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
1.
Behoudens het bepaalde in artikel 24 wordt het aantal door een lid uit te
brengen stemmen gerelateerd aan de door het lid in het lopende jaar
verschuldigde contributie. Indien de contributie voor het lopende jaar nog
niet is vastgesteld, wordt het aantal door een lid uit te brengen stemmen
gerelateerd aan de verschuldigde contributie van het voorgaande jaar.
Vaststelling van het aantal stemmen geschiedtjaarlijks door het
verschuldigde contributiebedrag te delen door het voor het betreffende
jaar vastgestelde minimum contributiebedrag, waarbij altijd naar beneden
wordt afgerond.
Alle stemmingen geschieden mondeling, hoofdelijk of bij hand opsteken,
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stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Blanco stemmen en
ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
2.

Elk lid kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het stemrecht
door een ander lid laten vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke
volmacht. Een lid kan maximaal twee andere leden bij schriftelijke
volmacht vertegenwoordigen.

3.

De besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze
statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.

4.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt
verkregen voor een van de kandidaten wordt een nieuwe vrije stemming
gehouden. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen,
zal een herstemming plaatshebben tussen de twee personen, die de
meeste stemmen op zich verenigden. Stemming over personen vindt
schriftelijk plaats.

5.

Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming
van personen, komt geen besluit tot stand.

6.

Op voordracht van het bestuur kan de algemene ledenvergadering bij
reglement bepalen dat besluiten die een specifieke groep leden met gelijk
belangen of activiteiten aangaan, zijn voorbehouden aan deze groep. De
leden 1 tot en met 5 van dit artikel zijn in dat geval dienovereenkomstig
van toepassing.

7.

Indien het bestuur van de vereniging daartoe besluit is ieder lid bevoegd
om door middel van een elektronisch communicatiemiddel zijn stem uit
te brengen, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de
vergadering. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld aan deze wijze van stemmen.

8.

Indien het bestuur van de vereniging daartoe besluit is ieder lid bevoegd
om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een
algemene ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en
het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing van het hiervoor
bepaalde is vereist dat de persoon via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden
dan bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering bekend gemaakt,
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dan wel wordt in de oproeping gesteld op welke wijze~ bijvoorbeeld via
elektronische weg~ men van die voorwaarden kan kennisnemen.
Artikel 13.

Samenstelling van het bestuur
1.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door de
algemene ledenvergadering te bepalen aantal natuurlijke personen van
ten minste vijf en ten hoogste negen.
2.
Het bestuur wordt met uitzondering van de voorzitter uit eigen kring van
de leden samengesteld. Dat betekent dat de bestuursleden afkomstig zijn
uit bestuur~ management of aantoonbaar direct betrokken bij de leden.
Van het bestuur maken tenminste zoveel huisartsen of andere
zorgverleners deel uit als overeenkomt met de helft van het aantal
bestuursleden minus één. De voorzitter wordt op basis van deskundigheid
en gezag benoemd en behoeft niet tot een van de leden te behoren. Een
bestuurslid kan niet tevens afgevaardigde of plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene ledenvergadering zijn. Door bestuursleden
beklede nevenfuncties mogen geen conflict van belangen opleveren voor
de vervulling van de functie van bestuurslid.
3.

De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering
benoemd op voordracht van een benoemingsadviescommissie. De
benoemingsadviescommissie wordt benoemd door de algemene
ledenvergadering. De benoemingsadviescommissie baseert de voordracht
op een door de algemene ledenvergadering vastgestelde profielschets
over taken, samenstelling en kwalificaties van het bestuur.

4.

De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. Het bestuur kiest
uit zijn midden een secretaris~ penningmeester en vicevoorzitter. Het
bestuur verdeelt de overige taken in onderling overleg.

5.

Een bestuurslid treedt volgens een door het bestuur vast te stellen rooster
af doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Een volgens rooster
aftredend bestuurslid is herbenoembaar, met dien verstande dat het
lidmaatschap van het bestuur in totaal niet langer dan acht jaar mag
duren.

6.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden van het bestuurslid;

b.

door het verlies van de hoedanigheid, van waaruit het
bestuurslidmaatschap is verworven;

c.

door ontslag door de algemene ledenvergadering;

d.

door schriftelijke ontslagneming;

e.

Indien een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

In de gevallen zoals bedoeld in sub b van deze bepaling eindigt het
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gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
7.

Bestuursleden kunnen onder opgaafvan redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot
schorsing of ontslag van een bestuurslid kan door de algemene
ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een
algemene ledenvergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen
bij staan door een raadsman.

8.

Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene
ledenvergadering niet binnen zes weken daarna tot zijn ontslag heeft
besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

9.

Een bestuurslid kan ook op grond van een unaniem besluit genomen door
alle overige bestuursleden worden geschorst wegens verwaarlozing van
zijn taak of bij onvoldoende functioneren. Alvorens een dergelijk besluit
te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een
vergadering van het bestuur te worden gehoord. Daarbij kan hij zich doen
bijstaan door een raadsman. Het geschorste bestuurslid kan tegen het
besluit tot schorsing beroep aantekenen bij de algemene
leden vergadering.
De algemene ledenvergadering kan besluiten tot opheffing van de
schorsing of tot verlenging daarvan tot een periode van maximaal zes
weken. Een besluit tot verlening of opheffing van de schorsing vereist
een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien de schorsing van een bestuurslid door de
overige bestuursleden niet door de algemene ledenvergadering is
opgeheven, en de algemene ledenvergadering niet binnen zes weken
daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

10.

In vacatures binnen het bestuur wordt zo spoedig mogelijk door
benoeming voorzien, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

11.

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd.

Artikel 14.

Vcrgaderingen van het bestuur
1.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee
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2.

Voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald,
geschieden de oproepingen tot de bestuursvergadering schriftelijk door
de secretaris met inachtneming van een termijn van ten minste zeven
dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering daaronder
begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden
volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. Bij de oproeping wordt
de plaats van en het tijdstip waarop de vergadering wordt gehouden,
zomede de punten van behandeling, vermeld.

3.

Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van zijn leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
bestuurslid, dat niet is geschorst, kan zich door een ander bestuurslid bij
schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan
slechts één ander bestuurslid bij schriftelijke volmacht
vertegenwoordigen.

4.

Ieder bestuurslid, dat niet is geschorst, heeft in de bestuursvergadering
één stem. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen. Indien omtrent een voorstel de stemmen staken,
wordt het voorstel geagendeerd voor de volgende bestuursvergadering.
Indien in die vergadering bij een stemming omtrent het voorstel de
stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Het bestuur kan in dat geval besluiten de betreffende aangelegenheid ter
besluitvorming aan de algemene ledenvergadering voor te leggen.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang de vereniging. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
algemene ledenvergadering.
Een bestuurslid die mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging dient hiervan
onverwijld mededeling te doen aan de andere bestuursleden en de
algemene ledenvergadering en daarover alle relevante informatie te
verschaffen. De overige bestuursleden besluiten of er sprake is van een
tegenstrijdig belang. Komen zij niet tot een besluit dan wordt het
desbetreffende bestuurslid geacht geen tegenstrijdig belang te hebben,
tenzij het bestuur besluit de betreffende aangelegenheid ter
besluitvorming aan de algemene ledenvergadering voor te leggen.

5.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de
zienswijze van de bestuursleden schriftelijk, telegrafisch, per telefax of
per e-mail worden ingewonnen en geen der bestuursleden zich tegen deze
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6.

Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen
gehouden, die in de volgende bestuursvergadering worden vastgesteld en
door de voorzitter en secretaris van die vergadering worden ondertekend.

Artikel15.

Bevoegdheden van het bestuur
1.
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander verbindt. Het bepaalde in artikel 16 lid 2 is
van overeenkomstige toepassing.
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging,
waaronder de strategische beleidsvorming, het opmaken van het jaarplan,
de begroting, hetjaarverslag respectievelijk de jaarrekening en houdt
voorts op hoofdlijnen toezicht op de dagelijkse leiding van de directie en
het bureau. De taken en bevoegdheden van het bestuur worden bij
huishoudelijk reglement nader omschreven en vastgesteld.
2.
Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de directie van de
vereniging en stelt een directiereglement vast waarin de taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de taakverdeling van de leden
van de directie zijn vastgelegd.
3.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet
anders voortvloeit. Voorts kan de vereniging vertegenwoordigd worden
door de voorzitter, de secretaris dan wel twee gezamenlijk handelende
andere bestuursleden.

4.

Het bestuur kan door middel van een schriftelijke volmacht aan anderen
dan bestuursleden vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Artikel 16.

Beperkingen in de bestuursbevoegdheid
1.
Aan de algemene ledenvergadering zijn voorbehouden besluiten omtrent:
a.

de vaststelling van de (meerjaren)visie en het jaarplan;

b.

de vaststelling van de begroting;

c.

de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van de leden;

d.

de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening;

e.

juridische fusie of splitsing;

f.

een wijziging van de statuten;

g.

ontbinding van de vereniging;
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het, op voordracht van het bestuur, benoemen van de accountant
van de vereniging.

2.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering
zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
a.

het aangaan, wijzigen of beëindigen van duurzame samenwerking
met een andere organisatie;

b.

het oprichten van dan wel deelnemen in een nieuwe rechtspersoon
alsmede de vaststelling van de statuten daarvan;

c.

uitgaven, die de door de algemene ledenvergadering vastgestelde
begroting te boven gaan;

d.

een besluit tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt;

e.

aangifte van faillissement en aanvrage van surséance van betaling.

De hiervoor in lid 2 omschreven besluiten kunnen alleen worden
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in
een algemene ledenvergadering, waarin ten minste tweederde van het
aantalleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 17.

Inrichting van de vereniging
1.
Overleg, beleidsvoorbereiding, vertegenwoordiging en besluitvorming
over zaken die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een groep leden met
gelijke belangen of met overeenkomstige activiteiten betreffen, kan
plaatsvinden met die groep leden.
2.
Bij reglement wordt bepaald welke groepen van leden in ieder geval bij
welke onderwerpen worden betrokken bij de besluitvorming en de
voorbereidingen ervan.
3.
Alle vergaderingen en bijeenkomsten staan in principe open voor alle
leden, ongeacht de wijze waarop het stemrecht in bepaalde zaken is
geregeld
4.

Het bestuur kan besluiten om voor bepaalde onderwerpen
(bestuurs)adviescommissies in te stellen.

Artikel 18.

Directie en bureau
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
directie, die bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden.
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De directie is belast met de dagelijkse leiding van het bureau. De (leden
van de) directie wonen als regel de vergaderingen van het bestuur en de
andere verenigingsorganen bij.
2.

Het bestuur kan aan de leden van de directie algemene of bijzondere
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.

3.

De directie stelt jaarlijks voor het komende jaar een jaarplan met
bijbehorende begroting op en legt deze aan het bestuur ter goedkeuring
voor.

4.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden alsmede de
onderlinge taakverdeling van de leden van de directie worden vastgelegd
in een door het bestuur vast te stellen directiereglement

Artikell9.
Boekjaar, jaarrekening

1.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

2.

De directie houdt van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
vereniging blijken.

3.

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de
algemene ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden,
maakt het bestuur, daarbij ondersteunt door de directie, een jaarrekening
op die ter vaststelling aan de algemene ledenvergadering wordt
voorgelegd.

4.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant van de
vereniging, die daarover via het bestuur verslag uitbrengt aan de
algemene ledenvergadering.

5.

Het bestuur en de directie zijn verplicht aan de algemene
ledenvergadering en aan de registeraccountant alle door hen gewenste
inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.

6.

De jaarrekening wordt na vaststelling door de algemene
ledenvergadering ondertekend door de voorzitter en de secretaris alsmede
door de leden van het bestuur.

7.

Vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering
strekt het bestuur als zodanig niet tot decharge. Het bestuur legt jaarlijks
verantwoording af voor het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde
bestuur, waarna de algemene ledenvergadering kan besluiten tot decharge
voor het bestuur over het afgelopen jaar.

8.

In de najaarsvergadering legt het bestuur eenjaarplan en een begroting
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contributie voor het komende verenigingsjaar, ter vaststelling aan de
algemene ledenvergadering voor.
Artikel20.
Statutenwijziging
1.
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de

algemene ledenvergadering.
2.

Voor een besluit tot statutenwijziging wordt de algemene
ledenvergadering door of namens de voorzitter bijeen geroepen op een
termijn van ten minste drie kalenderweken, waarbij in de oproep het
voorstel tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.

3.

Het besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een
meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in
een algemene ledenvergadering, waarin ten minste tweederde van het
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een dergelijke
vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd
is, wordt binnen een maand daarna een tweede algemene
ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden
bevoegd is het besluit te nemen met een meerderheid van tweederde der
geldig uitgebrachte stemmen.

4.

Ieder bestuurslid is bevoegd de akte, houdende de wijziging van de
statuten, te ondertekenen.

Artikel21 .
Ontbinding van de vereniging

1.

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van
de algemene ledenvergadering. Voor een besluit tot ontbinding is het
bepaalde in artikel 20 lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. De
vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.

2.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

3.

Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

4.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging zal worden
bestemd voor een met het doel van de vereniging overeenkomend doel,
na goedkeuring door de algemene ledenvergadering te bepalen door het
bestuur. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden
van de ontbonden rechtspersoon gedurende de door de wet
voorgeschreven periode berusten onder de jongste vereffenaar dan wel
onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Artikel22.
Reglcmenten
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De algemene ledenvergadering kan met een gewone meerderheid van
stemmen een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet
volledig wordt voorzien, waaronder:
a.

Het bestuursprofiel, de procedure voor de samenstelling van het
bestuur van de vereniging en de samenstelling van de
benoemingsadviescommissie;

b.

De wijze waarop beleidsvorming, vertegenwoordiging en
besluitvorming voor groepen van leden plaatsvindt;

c.

Het instellen van bestuursadviescommissies voor specifieke
beleidsonderwerpen.

2.

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

Artikel 23.

Onvoorziene gevallen
In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of enig reglement van de
vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel24.
Overgangsbepaling
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 over de stemming in de
algemene ledenvergadering vindt in het verenigingsjaar tweeduizend veertien
de stemming in de algemene ledenvergadering als volgt plaats:
a.
de hierna te melden groepen van leden, zijnde de groep huisartsenposten
respectievelijk de groep zorggroepen respectievelijk de groep
gezondheidscentra, regionale ondersteuningsstructuren en eerstelijns
diagnostische centra, hebben elk tezamen niet meer dan een derde van
het totaal aantal stemmen dat in een algemene ledenvergadering kan
worden uitgebracht;
b.

het door ieder lid van de ledengroep huisartsenposten uit te brengen
stemmen komt overeen met het aantal inwoners op basis waarvan de
financiering van de huisartsendienstenstructuur in het verenigingsjaar
tweeduizend veertien plaatsvindt;

c.

de overige leden hebben elk één stem.

Artikel 25.

Slotbcpaling
Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via
enig elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het
bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkbeid tevens wordt voldaan
indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming,
respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de
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worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan
door de vereniging ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen
raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.

