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OPRICHTING 
 
 

Notariaat 
Wijdemeren ONTWERP 
 
Postbus 164 telefoon:  035-6259090 versiedatum: 30 juni 2017 
1200 AD Hilversum fax:  035-6259099 
e-mail: info@notariaatwijdemeren.nl 

Vandaag, vijf juli tweeduizend zeventien,  
verschenen voor mij, mr. Sebastiaan Kreugel, notaris te Wijdemeren: 
1. mevrouw Ruth Cohen, wonende te 3844 KH Harderwijk, Kubbepad 1, geboren 

te Naarden op zesentwintig juni negentienhonderd achtenzeventig, legitimatie: 
Nederlandse identiteitskaart met nummer IM6K88K39, geldig tot elf juni 
tweeduizend vijfentwintig, afgegeven te Harderwijk, gehuwd op huwelijkse 
voorwaarden met de heer Robertus Joseph Brouwer; 

2. mevrouw Annemarijn Laan, wonende te 2061 VJ Bloemendaal, Boslaan 26, 
geboren te Haarlem op dertien september negentienhonderd zesenzeventig, 
legitimatie: paspoort met nummer NMC8BJP44, geldig tot zesentwintig maart 
tweeduizend vierentwintig, afgegeven te Amsterdam, gehuwd met de heer 
Jasper Hamersma; 

3. mevrouw Sophie Martine Gwendolyn Zwager, wonende te 4834 LV Breda, 
Rechterenstraat 36, geboren te Noordoostpolder op zes september 
negentienhonderd drieëntachtig, legitimatie: paspoort met nummer 
NT21FRB48, geldig tot zeventien augustus tweeduizend zesentwintig, 
afgegeven te Breda, ongehuwd en geen geregistreerd partner.  

De comparanten verklaarden: 
INLEIDING 
Een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. 
Statuten 
Naam en Zetel 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor 

Dierosteopathie en voert het vignet NVDO. 
2. Zij is gevestigd in de gemeente Hilversum. 
Doel 
Artikel 2 
1. De stichting stelt zich het volgende ten doel: 
 - Het bevorderen van de ontwikkelingen van de dierosteopathie; 
 - De toepassing van dierosteopathie te bevorderen; 
 - Om erkenning te bereiken van het beroep dierosteopaat; 
 - Bescherming van het diploma dierosteopathie; 
 - Behartigen van de belangen van de leden; 
 - Alle activiteiten bevorderen welke nodig zijn om punt 1 tot en 
  met 5 te realiseren 
2. Zij tracht deze doelen te bereiken door: 
 - Het aanleggen en bijhouden van een register van personen, die bevoegd 

zijn tot het uitoefenen van de osteopathie en voldoen aan de door de 
NVDO gestelde of te stellen eisen. Dit register wordt door de NVDO 
bijgehouden of door een commissie die een kwaliteitsregister instelt, 
beheert en bevordert. De commissie houdt supervisie op de ethiek en 
kwaliteit van handelen van geregistreerden in de uitoefening van hun 



 
 
2017.010462.01 /IJ - 2 - 
 

beroep of daaraan gerelateerde activiteiten.  
 - Het steunen van (postacademisch) osteopathisch onderwijs. 
 - Een klachtenregeling in te stellen of te bevorderen dat dit door een 

onafhankelijk rechtspersoon geschiedt.  
 - De maatschappelijke positie van dierosteopathie en de onderlinge 

verhouding tussen dierosteopaten bevorderen. 
 - Het beroep dierosteopathie promoten bij diereigenaren, de reguliere 

veterinaire gezondheidszorg alsmede bij de overheid en zorgverzekeraars. 
 - De leden te informeren over vakinhoudelijke ontwikkelingen.  
 - Een adviserende en ondersteunende rol in te nemen op het 
  gebied van opleiding en beroepsuitoefening 
 - Gebruik te maken van alle wettige middelen die de doelstellingen 
  bevorderen. 
Duur 
Artikel 3 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Een verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
Lidmaatschap 
Artikel 4 
1. De vereniging kent (ere)leden, student-leden en donateurs. 
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en 

voor het bestuur als lid zijn toegelaten waarbij een kopie van het behaalde 
diploma wordt overlegd. Het bestuur geeft een verklaring af voor lidmaatschap 
van de vereniging. Leden zijn zij, die bevoegd zijn tot het uitoefenen van de 

 dierosteopathie – volgens de normen van opleiding en scholing die in de 
examenreglementen en de reglementen opleidingen dierosteopathie zijn 
vastgesteld en die voldoen aan de door deze statuten en/of de NVDO 
vastgestelde eisen, waaronder in ieder geval het met goed gevolg afgelegd 
hebben van het theoretisch en praktisch examen. 

 Door de NVDO erkende opleidingen zijn die opleidingen die alsvooropleiding de 
volgende diploma’s eisen: 

 - Humaan fysiotherapie 
 - Dierfysiotherapie 
 - Veterinaire geneeskunde 
 - Humane geneeskunde 
 Leden met een relevante (para)medische vooropleiding op HBO/WO niveau 

kunnen bij twijfel een beoordeling aanvragen bij de NVDO. Deze zal door een 
toetsingscommissie van de NVDO individueel worden beoordeeld. 

 Leden kunnen al dan niet praktiserend zijn en registratie bij het register is geen 
criterium voor lidmaatschap. Alleen gewone leden hebben stemrecht. 

 Het lidmaatschap start nadat de vereiste contributie is voldaan. 
3. Student-leden zijn zij die een opleiding dierosteopathie volgen aan een 

opleiding welke voldoet aan de vooropleidingseisen zoals gesteld door de 
NVDO, zoals bedoeld in artikel 4.2, maar deze nog niet hebben afgerond 
middels de vereiste examens. Student-leden dienen binnen een half jaar na het 
behalen van hun diploma het student-lidmaatschap om te zetten naar een 
gewoon lidmaatschap. Indien de opleiding wordt beëindigd wordt verzocht de 
vereniging te verlaten. 
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4. Donateurs zijn degenen die als donateur tot de vereniging zijn toegelaten. Het 
bestuur beslist omtrent toelating van donateurs. 

5. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering. Slechts op uitnodiging van 
het bestuur kan toegang tot de bestuursvergadering verleend worden. 
Donateurs hebben alleen toegang tot vergaderingen indien zij hiervoor door het 
bestuur worden uitgenodigd. 

6. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door 
erfopvolging worden verkregen. 

7. Bij weigering van de aanvraag voor een lidmaatschap van de vereniging staat 
het de betrokkene open opnieuw lidmaatschap aan te vragen indien aan de 
voorwaarden voor toelating wordt voldaan. 

8. Door het aanvaarden en voortzetten van het lidmaatschap van de vereniging 
erkennen de leden, student-leden en donateurs zich te zullen houden aan de 
statuten en reglementen van de vereniging. 

9. De vereniging stelt bij “Reglement erkenningscriteria opleiding Osteopathie” 
vast welke opleidingen erkend zijn, dan wel welke erkenningscriteria er gelden. 

10. Het vaststellen en het wijzigen van het reglement dient te geschieden bij besluit 
van de ledenvergadering. Het wijzigingsvoorstel dient tezamen met de oproep 
voor de betreffende vergadering schriftelijk aan de ledenvergadering te worden 
meegezonden. 

11. Wijzigingen van dit wijzigingsvoorstel staande de vergadering kunnen alleen 
plaatsvinden wanneer het al conform lid 10 op de agenda staat. 

Artikel 5 
Het lidmaatschap eindigt: 
1. a. door de dood van het lid; 
 b. door opzegging door het lid; 
 c.  door opzegging door de vereniging; 
 d. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 

einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. 

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar en is de geldelijke 
verplichting van toepassing. Het lidmaatschap door opzegging van een lid 
eindigt onmiddellijk: 

 a.  indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het 
  lidmaatschap te laten voortduren; 
 b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is 
geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke 
rechten en verplichtingen); 

 c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde 
van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan met inachtneming 
van een opzegtermijn van ten minste één maand en altijd met opgave van 
redenen: De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: 

 - wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, 
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waarvan ten minste één aangetekend, niet volledig aan zijn geldelijke 
verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft 
voldaan; 

 - wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat 
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld; 

 - wanneer het lid zich opstelt of handelt in strijd met de gedragsregels van de 
vereniging, zich opstelt of handelt zodanig, dat daarbij de dierosteopathie in 
opspraak of diskrediet wordt gebracht of de vereniging in opspraak of 
diskrediet wordt gebracht; 

 - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap voort te zetten; 

 - waarbij de opzegging evenwel onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap tot gevolg kan hebben.  

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het 
 lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 

lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten handelt of wanneer het lid 
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt schriftelijk en 
aangetekend door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in 
kennis stelt, met opgave van redenen. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen 
stemrecht.  

5. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering waarbij het 
lid zich mag bij laten staan door een raadsman. Het beroep dient schriftelijk en 
aangetekend bij de secretaris van de vereniging te worden ingediend. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur 
anders beslist.  

Donateurs 
Artikel 6 
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur 

is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te 

verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering 
wordt vastgesteld.  

3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te 
wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te 
voeren.  

Contributies 
Artikel 7 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies, entreegelden, 

donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten. Erfstellingen 
mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

2. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie 
wordt (per categorie leden) vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft de jaarlijkse 
bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de 
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loop van het boekjaar start betaalt met proportioneel. Te rekenen van de eerste 
dag van de maand volgend op de inschrijving. 

4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot betalen van de contributie te verlenen. 

Bestuur 
Artikel 8 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden 

een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. 
2. De bestuursleden worden (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de 

leden in functie worden benoemd) door de algemene ledenvergadering 
benoemd uit de leden van de vereniging. Voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. De algemene 
ledenvergadering stelt, met inachtneming van het hiervoor onder lid 1 van dit 
artikel bepaalde, het aantal bestuursleden vast.  

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de 
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene 
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie 
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in 
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te  
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. 
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende 
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens 
een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend 
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.  

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is 
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo 
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de 
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in 
deze statuten zoveel mogelijk van toepassing.  

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
 - door het eindigen van het gewone verenigingslidmaatschap van het 

bestuurslid; 
 -  door aftreden van dat bestuurslid; 
 -  door ontslag van dat bestuurslid. 
9. Bij schorsing of ontslag van een bestuurslid dient een arbitragecommissie 

ingesteld te worden. Deze onderzoekt het functioneren van het betreffende 
bestuurslid en de overige bestuursleden. De arbitragecommissie bestaat uit drie  
leden waarvan één aangewezen door het betrokken bestuurslid, één 
aangewezen door de ledenvergadering en een lid van de vereniging. De 
arbitragecommissie spreekt zich binnen drie maanden uit over de wenselijkheid 
en het ontslag van het betreffende bestuurslid. Dit geschiedt tijdens een 
ledenvergadering waar een definitief besluit over het betreffende bestuurslid zal 
worden genomen.  

Artikel 9 



 
 
2017.010462.01 /IJ - 6 - 
 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het 
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken 
van de goedkeuring voor de hierboven bedoelde besluiten kan door de 
vereniging jegens derden een beroep worden gedaan. 

3. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en streeft naar realisatie van de 
doelstellingen van de vereniging.  

4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden.  
6. Het bestuur is bevoegd de penningmeester een algemene volmacht te 

verstrekken tot:  
 - het in ontvangst nemen van betalingen en het geven van kwitanties. 
 - het beschikken over saldi op de bankrekening(en). 
7. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid 

bevoegd. 
Bestuursvergadering 
Artikel 10 
1. Het bestuur vergadert zo vaak als zij nodig acht maar tenminste eens per drie 

maanden. 
2. De oproeping geschiedt schriftelijk of per e-mail naar de adressen van de 

bestuursleden en anderen, die toegang hebben tot de bestuursvergadering. 
Oproepingen mogen per e-mail geschieden nadat betreffende bestuursleden 
daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven, in welke toestemming 
tevens omschreven dient te zijn hoe de verantwoordelijkheid verdeeld is bij een 
e-mail adreswijziging van betreffend lid. De termijn voor de oproeping bedraagt 
ten minste zeven dagen. Bij oproeping worden plaats, datum, tijdstip en de te 
behandelen onderwerpen vermeld en worden benodigde bescheiden 
toegezonden. 

3. De secretaris maakt notulen van hetgeen in de bestuursvergaderingen aan de 
orde is gekomen, waarbij melding wordt gemaakt van alle genomen besluiten. 
De notulen van de bestuursvergadering welke door de bestuursvergadering 
goedgekeurd zijn kunnen door elk lid ter inzage opgevraagd worden. 

4. De bestuursvergadering wordt door de voorzitter of een plaatsvervanger geleid. 
5. Bij afwezigheid van de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter treedt één van 

de andere bestuursleden als voorzitter op. 
6. Alle bestuursleden hebben toegang tot bestuursvergaderingen. Geschorste 

bestuursleden hebben slechts toegang tot de bestuursvergaderingen zolang 
deze op hen betrekking heeft. Bij bestuursvergaderingen die geen betrekking 
hebben op het geschorste bestuurslid wordt geacht dat deze niet aanwezig is. 

7. De voorzitter beslist over toelating van andere dan bij lid 6. bedoelde personen 
waarbij de andere bestuursleden alsnog kunnen besluiten tot toelating. 

8. Alle bestuursleden hebben het recht om tijdens de bestuursvergaderingen het 
woord te voeren.  
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9. Presentie van de bestuursleden wordt in de notulen opgenomen. 
10. Ieder bestuurslid heeft stemrecht. Een bestuurslid mist stemrecht over zaken 

die direct betrekking hebben op het betreffende bestuurslid en zijn/haar 
verwanten in de rechte lijn.  

11. Het bestuur kan na goed bestuurlijk overleg over alle onderwerpen besluiten, 
ook als deze niet op de vergaderagenda staan. Indien het tot een stemming 
komt, wordt beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van de 
stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. 

12. Een (bestuurs)vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn kan 
rechtsgeldige besluiten nemen, ook als er geen oproep is geweest zoals 
bedoeld in lid 2. 

13. Stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter of één van de andere 
bestuursleden anders verlangt. Schriftelijke stemming is hier slechts mogelijk 
indien dit schriftelijk middels gesloten briefjes en niet ondertekend geschiedt. 

 Besluitvorming bij acclamatie is niet mogelijk. 
14. Niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen en blanco stemmen worden als niet 

uitgebrachte stem beschouwd. 
15. Indien bij een verkiezing van personen niemand een voldoende meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de kandidaten plaats die 
de meeste stemmen op zich verenigden. Komen meer dan twee personen voor 
deze tweede stemming in aanmerking, dan zal eerst door een tussenstemming 
worden vastgesteld, welke van de personen op wie een gelijk aantal stemmen 
wordt uitgebracht aan de tweede stemming zal deelnemen. Indien bij een 
tweede stemming de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

17. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde bestuursleden, ook al zijn 
deze niet in een bestuursvergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een 
besluit van de bestuursvergadering. Van een dergelijk besluit wordt een 
schriftelijk verslag gemaakt, dat in de notulen van de navolgende 
bestuursvergadering wordt opgenomen. 

18. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
bestuursvergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor 
de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd wordt over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel.  

19. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 18 bedoelde oordeel 
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de 
meerderheid van de stemgerechtigde bestuursleden of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigd bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen 
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Algemene ledenvergaderingen 
Artikel 11 
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 
vereniging statutair is gevestigd.  
Artikel 12 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst 

zijn, de donateurs alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de 
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Deze personen hebben na 
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instemming van de voorzitter of de ledenvergadering het recht op de 
ledenvergadering het woord te voeren over op dat tijdstip aan de orde zijnde 
onderwerpen die een relevante betrekking hebben op de genodigde. 

 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn 
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene 
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere  
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde 
optreden. Een bestuurslid welke slechts als lid van het bestuur is geschorst 

 heeft wel als lid toegang tot de ledenvergadering en heeft dezelfde rechten als 
andere leden.  

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit 
kan ook schriftelijk tot stand komen. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 
ledenvergadering worden gehouden. Alle stemmingen geschieden mondeling, 
tenzij door de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk wordt geacht. 
Schriftelijke stemming gebeurt middels ongetekende gesloten briefjes. 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het 
voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door 
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de 
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na 
tussenstemming. 

Artikel 13 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 

afwezigheid, door een van de overige, door de algemene vergadering aan te 
wijzen, bestuursleden. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel 
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. 

 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde. Door deze nieuwe stemming vervallen de 

 rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3. Besluiten die ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen behoeven in 

een ledenvergadering waarin tenminste een zodanig aantal stemgerechtigde 
leden aanwezig is of vertegenwoordigd is om tot het uitbrengen van twee derde  
van alles stemmen te komen. Deze besluiten betreffen: 

 - statutenwijzigingen 
 - ontbinding 
 - bestemming batig liquidatiesaldo 
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 - benoeming en herroeping van benoemde ereleden  
 - vaststellen en wijzigen van het ‘Reglement erkenningscriteria opleiding 

dierosteopathie 
 - ontzetting 
 - vaststellen bijdragen 
 - schorsing en ontslag bestuurslid 
 - toestemming bevoegdheden bestuur en niet begrote uitgaven hoger dan 

tien procent (10,00%) van de gehele begroting 
 - jaarstukken 
 - reglementen 
 Alle overige besluiten behoeven ten minste een volstrekte meerderheid (meer 

dan de helft) van de uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering. Dit is 
onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
stemgerechtigden, tenzij anders in deze statuten vermeld. 

4. Indien het minimum aantal stemgerechtigden niet ter vergadering aanwezig is 
of vertegenwoordigd is kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden 
waarin het besluit het voordien al benodigde aantal stemmen behoeft in een 
ledenvergadering, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden. 

5. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden 
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 

 Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 
secretaris van die vergadering ondertekend. 

Artikel 14 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
 Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel 

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene 
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over alle relevante 
zaken in de vereniging die het afgelopen jaar aan de orde waren binnen 
bestuur, vereniging en commissies. Het legt de balans en de staat van baten en 
lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering 
over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de 
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van 
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte 
vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. 

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de 
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een 
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan 
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een kascommissie van ten 
minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 

3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek 
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas 
en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de 
vereniging te geven.  

4. De kascommissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken. 
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door 
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een deskundige doen bijstaan. De kascommissie brengt aan de algemene 
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. De uitvoerende taak hiervan berust bij 
de penningmeester. Bij besluit hiertoe van het bestuur kan deze zich door een 
deskundige doen bijstaan. Het honorarium van deze deskundige is ten laste 
van de kas van de vereniging. 

Artikel 15 
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo 

dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is 
maar tenminste éénmaal per jaar.  

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende gedeelte van de 
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het 
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene 
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers 
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 
vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door 
schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste 
zeven dagen waarbij de dag van de oproeping niet meegeteld wordt. Bij de 
oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. Oproepingen voor de ledenvergadering mogen ook per e-mail geschieden. De 
leden dienen zelf verantwoording te nemen bij een e-mail adreswijziging. Zij 
dienen e-mail adreswijzigingen onmiddellijk aan de secretaris van het bestuur 
door te geven.  

Statutenwijziging 
Artikel 16 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de 
vergadering werd gehouden.  

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen.  

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van 
statutenwijziging te doen verlijden.  

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 
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6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals 
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer 
van Koophandel gehouden register. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel 17 
1. Het bepaalde in artikel 16 is van overeenkomstige toepassing op een besluit 

van de algemene ledenvergadering tot fusie of tot ontbinding van de vereniging. 
 Ontbinding is mogelijk door het geheel ontbreken van leden, door de rechter in 

het geval de wet dit vereist en/of als gevolg van faillissement. 
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit 

de bestemming tot ontbinding vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk 
in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen 
van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die 
van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden "in liquidatie". 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende 
baten meer aanwezig zijn.  

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden 
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is 
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

Reglementen 
Artikel 18 
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en 

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet 
of niet volledig wordt voorzien  

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

3. Wijzigingen in een reglement treden meteen na beslissing hiertoe in werking. 
4. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde 

in artikel 16 van overeenkomstige toepassing.  
Artikel 19 
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, waaronder 
ook berichtgeving langs elektronische weg valt.  
Slotbepaling 
Artikel 20 
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
Slotverklaring 
Tenslotte verklaarden de comparanten: 
Als lid van de vereniging treden toe de genoemde oprichters. Zij benoemen als 
eerste bestuursleden: 
1. de comparante sub 1., voornoemde mevrouw Ruth Cohen als voorzitter;  
2. de comparante sub 2., voornoemde Annemarijn Laan als secretaris; en 
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3. de comparante sub 3., voornoemde Sophie Martine Gwendolyn Zwager, als 
penningmeester. 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is 
door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde 
documenten vastgesteld. 
Deze akte is verleden te Loosdrecht op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De 
comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 
stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben 
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn 
gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, 
notaris, ondertekend. 
 


