
(NOTARISSEN 

De ondergetekende: 
mr. Marcus Jacobus Scholten (hierna ook te noemen: notaris), als waarnemer van mr. 
Casper Michael Jones, notaris te Amersfoort, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten 
heeft overtuigd, dat de statuten van: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 
gevestigd te Amersfoort, met ingang van 1 januari 2019 luiden overeenkomstig de aan dit 
certificaat gehechte tekst. 

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op 31 december 2018, verleden voor een 
waarnemer van de te Amersfoort gevestigde notaris mr. Casper Michael Jones. 

Getekend te Amersfoort op 31 december 2018. 
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DOORLOPENDE TEKST STATUTEN  
KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE 

PER 1 JANUARI 2019 

Naam en zetel. 	  
Artikel 1. 	  
1. De vereniging draagt de naam: Koninklijk Nederlands Genootschap voor — 

Fysiotherapie, hierna te noemen: "het Genootschap". Het Genootschap — 
wordt in het internationaal verkeer aangeduid als Royal Dutch Society for— 
Physical Therapy. 	  

2. Het Genootschap heeft zijn zetel te Amersfoort. 	  
3. Het Genootschap is opgericht op één september 	  

achttienhonderdnegenentachtig. 	  
Doel. 	  
Artikel 2. 	  
Het Genootschap stelt zich ten doel de ontwikkeling van de fysiotherapie en het — 
behartigen van de beroepsinhoudelijke, sociaal-maatschappelijke en 	  
economische belangen van de fysiotherapie in het algemeen en van zijn leden- — 
fysiotherapeuten in het bijzonder. 	  
Middelen. 	  
Artikel 3. 	  
Het Genootschap tracht zijn doel onder meer te bereiken door: 	  
1. het voeren van een gemeenschappelijk beleid van alle binnen zijn structuur— 

verbonden organisaties; 	  
2. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en — 

de wetenschapsbeoefening op het gebied van de fysiotherapie onder meer — 
door het in stand houden van een centraal kwaliteitsregister; 	  

3. het uitgeven van geschriften en periodieken; 	  
4. het samenwerken met binnen- en buitenlandse organisaties; 	  
5. het bevorderen van een adequaat klimaat waarin de fysiotherapie als vrij — 

beroep kan worden uitgeoefend; 	  
6. het aangaan van Collectieve Arbeidsovereenkomsten in de zin van de wet— 

van vierentwintig december negentienhonderdzevenentwintig; 	  
7. het bevorderen van adequate arbeidsvoorwaarden voor de leden, dit in de— 

ruimste zin des woords, 	  
8. het instandhouden van een weerstandskas ten behoeve van leden- 

werknemers niet werkzaam in de vrijgevestigde praktijk, en 	  
9. alle overige wettelijke middelen. 	  
Financiële middelen. 	  
Artikel 4. 	  
1. 	De financiële middelen van het Genootschap kunnen worden gevormd door: 

a. jaarlijkse contributies; 	  
b. de opbrengst van beleggingen; 	  
c. subsidies, bijdragen, giften en andere toevallige baten, 	  
d. erfstellingen, die alleen mogen worden aanvaard onder het voorrecht — 

van boedelbeschrijving, en 	  
e. andere inkomsten. 	  

2. 

	

	De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene— 
ledenvergadering op voorstel van het bestuur en met inachtneming van het — 
door de algemene ledenvergadering vast te stellen dan wel te wijzigen 	 
reglement. 	  

Structuur. 	  
Artikel 5. 	  
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1. De organen van het Genootschap zijn: 	  
a. de algemene ledenvergadering (hierna te noemen: "algemene 	 

ledenvergadering"); 	  
b. het bestuur. 	  

2. 	De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de gewone leden. De— 
inrichting en werkwijze van de algemene ledenvergadering wordt nader 	 
uitgewerkt in artikel 28 en verder van deze statuten. 	  

3. 	Het bestuur laat zich in de uitoefening van zijn taken bijstaan door het 	 
Consilium als genoemd in artikel 26 van deze statuten en door 	  
beleidscommissies op het vlak van vakinhoud, sociaal-economische 	 
aspecten en organisatie-aspecten. Het bestuur kan zich in de uitoefening— 
van zijn taken laten bijstaan door: 	  
a. commissies; 	  
b. (kader)leden; 	  
c. werkgroepen. 	  

4. 

	

	Het Genootschap kent voorts erkende beroepsinhoudelijke verenigingen. De 
taken en bevoegdheden van de erkende beroepsinhoudelijke verenigingen — 
worden nader uitgewerkt in artikel 35 van deze statuten. 	  

Categorieën van leden. 	  
Artikel 6. 	  
1. Het Genootschap onderscheidt de navolgende categorieën van leden. 	 

a. gewone leden; 	  
b. aspirant-leden; 	  
c. buitengewone leden; 	  
d. ereleden. 	  

2. 	Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde 	 
reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden 	 
daaronder de in lid 1 onder a tot en met d bedoelde leden begrepen, tenzij— 
uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 	  

Voorwaarden voor het verkrijgen van het lidmaatschap. 	  
Artikel 7. 	  
1. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten, met inachtneming van het 	 

bepaalde in lid 2 en artikel 7A: 	  
a. natuurlijke personen die als fysiotherapeut zijn ingeschreven in het 	 

register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de 	 
individuele gezondheidszorg; 	  

b. natuurlijke personen die bevoegd zijn in Nederland het beroep van 
heilgymnast masseur uit te oefenen; 	  

c. natuurlijke personen die in het bezit zijn van een niet-Nederlands, doch—
door een beschikking van het wettig gezag gelijkwaardig verklaarde 
bevoegdheid voor fysiotherapie casu quo heilgymnastiek en massage. — 

2. 	Een persoon als genoemd in lid 1 die werknemer is in de vrijgevestigde 	 
praktijk in Nederland kan alleen tot het lidmaatschap van het Genootschap—
worden toegelaten wanneer hij lid is van de vereniging van Fysiotherapeuten 
in Dienstverband in een Vrijgevestigde Praktijk (FDV), danwel gelijktijdig — 
door de FDV tot het lidmaatschap wordt toegelaten. 	  

3. Als aspirant-lid kunnen worden toegelaten personen die een opleiding voor — 
fysiotherapie volgen. 	  

4. Als buitengewoon lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die niet 
meer voldoen of nimmer hebben voldaan aan het gestelde in het eerste lid— 
sub a, b of c. 	  

5. 	Als erelid kunnen worden benoemd personen die zich bijzonder 	  
verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van het Genootschap en/of de — 
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fysiotherapie. 	  
6. Slechts leden die voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn leden — 

in de zin van de wet. 	  
Kwaliteitseis gewone leden werkgever. 	  
Artikel 7A. 	 
Een persoon als genoemd in artikel 7 lid 1 die zelf vanuit een eenmanszaak, dan 
wel indirect als maat of vennoot in een personenvennootschap of aandeelhouder 
en/of bestuurder in een rechtspersoon, een in Nederland gevestigde werkgever — 
is van een of meer werknemers zijnde fysiotherapeuten als genoemd in artikel 3—
van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, kan alleen tot het 
lidmaatschap van het Genootschap worden toegelaten wanneer hij als 	 
eenmanszaak, danwel de personenvennootschap(pen) of de rechtsperso(o)n(en) 
waarmee hij op voormelde wijze is verbonden, lid is/zijn van de vereniging 	 
Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (VVVF), danwel gelijktijdig door de VVVF tot 
het lidmaatschap wordt/worden toegelaten. 	  
Aanmelding voor het lidmaatschap. 	  
Artikel 8. 	  
De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk, waaronder begrepen op — 
leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg, te geschieden bij — 
het kantoor van het Genootschap. 	  
Toelating tot het lidmaatschap. 	  
Artikel 9. 	  
1. Over de toelating tot het lidmaatschap wordt door of namens het bestuur — 

besloten binnen een maand na ontvangst van de aanmelding. 	  
2. Het besluit tot toelating wordt schriftelijk, waaronder begrepen op leesbare—

en reproduceerbare wijze langs elektronische weg, binnen een maand na de 
beslissing genoemd in lid 1, aan het kandidaat-lid bekend gemaakt. 	 

3. Het besluit tot niet-toelating wordt schriftelijk, waaronder begrepen op 	 
leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg, met opgave van 
redenen, binnen een maand na het besluit, als bedoeld in lid 1, aan het 	 
kandidaat-lid bekend gemaakt. 	  

Einde van het lidmaatschap. 	  
Artikel 10. 	  
1. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door het overlijden van het lid of, indien het een rechtspersoon betreft,— 
doordat deze ophoudt te bestaan; 	  

b. door schriftelijke opzegging door het lid, 	  
c. door opzegging namens het Genootschap door het bestuur; 	  
d. door ontzetting; 	  
e. indien het aspirant-leden betreft, op de dag waarop het aspirant-lid wordt 

ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de — 
beroepen in de individuele gezondheidszorg. 	  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen 
het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke, 	 
waaronder begrepen op leesbare en reproduceerbare wijze langs 	 
elektronische weg, kennisgeving aan het bestuur die vóór één december van 
het desbetreffende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn.—
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap — 
door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur 	 
anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het 	 
lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap niet met 	 
onmiddellijke ingang opzeggen wanneer een verplichting van geldelijke aard 
wordt gewijzigd. 	  
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3. Opzegging namens het Genootschap door het bestuur geschiedt schriftelijk, 
waaronder begrepen op leesbare en reproduceerbare wijze langs 	 
elektronische weg, met opgave van redenen, wanneer een lid: 	  

naar het oordeel van het bestuur heeft opgehouden te voldoen aan de—
vereisten voor het lidmaatschap, dan wel wanneer redelijkerwijs van het 
Genootschap niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 	 
voortduren; 	  
de financiële verplichtingen, die uit het lidmaatschap voortvloeien niet — 
nakomt. 	  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting uit het 
lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met—
de statuten, reglementen of besluiten van het Genootschap handelt of het — 
Genootschap op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur stelt het lid zo 
spoedig mogelijk van zijn besluit in kennis. Het betrokken lid is bevoegd 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij — 
de algemene ledenvergadering. Het bestuur agendeert het beroep voor de—
eerstvolgende algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn—
en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene — 
ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een 	 
meerderheid van ten minste twee/derde van de schriftelijk uitgebrachte — 
geldige stemmen en de krachtens artikel 29 lid 7 elektronische uitgebrachte— 
stemmen. 	  

5. Leden, die ontzet zijn uit het lidmaatschap en daartegen tijdig in beroep zijn—
gegaan, hebben toegang tot die algemene ledenvergadering voor zover hun 
ontzetting uit het lidmaatschap aan de orde is, doch hebben hierin geen 	 
stemrecht. 	  

Schorsing. 	  
Artikel 11. 	  
1. Het bestuur kan een lid schorsen, zulks met opgave van redenen. Tot 	 

schorsing kan slechts worden besloten, wanneer het desbetreffende lid in — 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het Genootschap handelt 
of het Genootschap op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur stelt het lid — 
zo spoedig mogelijk van zijn besluit in kennis. 	  

2. De schorsing eindigt indien niet binnen twee maanden nadat het besluit tot — 
schorsing is genomen, door het bestuur een besluit tot beëindiging of 	 
verlenging is genomen of is besloten tot ontzetting uit het lidmaatschap. 	 
Verlenging van de schorsing kan slechts één maal en voor ten hoogste twee 
maanden geschieden. 	  

Rechten van gewone leden. 	  
Artikel 12. 	  
Een gewoon lid heeft recht op: 	  
a. het uitoefenen van stemrecht in de algemene ledenvergadering; 	  
b. passief kiesrecht voor functies in een bestuur en in commissies; 	  
c. hetgeen wordt vastgelegd in deze statuten en in door de algemene 	 

ledenvergadering vast te stellen dan wel te wijzigen reglementen. 	 
Verplichtingen van gewone leden.  	  
Artikel 13. 	  
1. Een gewoon lid is verplicht zich te houden aan de regels en verplichtingen, — 

vervat in de statuten en de door de algemene ledenvergadering vast te 	 
stellen dan wel te wijzigen reglementen, aan de regels betreffende de 	 
beroepsethiek en aan de gedragsregels. 	  

2. Een gewoon lid is verplicht de contributie te voldoen conform het bepaalde in 
het door de algemene ledenvergadering vast te stellen reglement. 	 
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3. De beëindiging van het lidmaatschap ontslaat het vroegere gewone lid niet — 
van de verplichting tot het voldoen van die geldelijke bedragen, die op grond 
van feiten en omstandigheden op het tijdstip van de beëindiging verschuldigd 
zijn. 	  

Rechten van aspirant-leden.  	  
Artikel 14. 	  
Een aspirant-lid heeft recht op hetgeen wordt vastgelegd in deze statuten en in— 
door de algemene ledenvergadering vast te stellen dan wel te wijzigen 	 
reglementen. 	  
Verplichtingen van aspirant-leden. 	  
Artikel 15. 	  
1. Een aspirant-lid is verplicht: 	  

a. zich te houden aan de bepalingen en verplichtingen vervat in de statuten 
en door de algemene ledenvergadering vast te stellen dan wel te 	 
wijzigen reglementen voor zover die op aspirant-leden betrekking 	 
hebben; 	  

b. de contributie te voldoen conform het bepaalde in het door de algemene 
ledenvergadering vast te stellen dan wel te wijzigen reglement; 	 

c. het bestuur van het Genootschap te melden dat hij of zij geregistreerd is 
in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de — 
individuele gezondheidszorg. 	  

2. 

	

	De beëindiging van het lidmaatschap ontslaat het vroegere aspirant-lid niet — 
van de verplichting tot het voldoen van die geldelijke bedragen, die op het — 
tijdstip van de beëindiging verschuldigd zijn. 	  

Rechten van buitengewone leden.  	  
Artikel 16. 	  
Een buitengewoon lid heeft recht op hetgeen wordt vastgelegd in deze statuten — 
en in door de algemene ledenvergadering vast te stellen dan wel te wijzigen 	 
reglementen. 	  
Verplichtingen van buitengewone leden. 	  
Artikel 17. 	  
1. Een buitengewoon lid is verplicht: 	  

a. zich te houden aan de bepalingen en verplichtingen vervat in de statuten 
en door de algemene ledenvergadering vast te stellen dan wel te 	 
wijzigen reglementen voor zover die op hem betrekking hebben; 	 

b. jaarlijks de contributie te voldoen conform het bepaalde in het door de — 
algemene ledenvergadering vast te stellen dan wel te wijzigen 	 
reglement. 	  

2. 

	

	De beëindiging van het lidmaatschap ontslaat het vroegere buitengewoon lid 
niet van de verplichting tot het voldoen van die geldelijke bedragen, die op— 
het tijdstip van de beëindiging verschuldigd zijn. 	  

Ereleden.  	  
Artikel 18. 	  
Benoeming tot erelid geschiedt, op voordracht van het bestuur, bij een besluit— 
van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten 	 
minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 	  
Rechten van ereleden.  	  
Artikel 19. 	  
1. Een erelid heeft recht op hetgeen wordt vastgelegd in deze statuten en in— 

door de algemene ledenvergadering vast te stellen dan wel te wijzigen 	 
reglementen. 	  

2. Thans bestaande leden van verdienste hebben recht op het 	  
onderscheidingsteken. 	  
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3. 	Ereleden en thans bestaande leden van verdienste zijn vrijgesteld van het — 
betalen van contributie. 	  

Bestuur. 	  
Artikel 20. 	  
1. Het Genootschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste 

vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen. Het aantal 	 
bestuursleden wordt, met inachtneming van de vorige volzin, vastgesteld — 
door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd. 

2. Alle bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.—
Behoudens de voorzitter (die buiten de leden kan worden benoemd) dienen—
alle leden van het bestuur gewoon lid van het Genootschap te zijn, en dient — 
bij de samenstelling van het bestuur het hierna in lid 3 bepaalde in acht te — 
worden genomen. 	  

3. Het bestuur dient evenwichtig te zijn samengesteld, aldus dat daarin zoveel —
mogelijk vaardigheden op het gebied van leiderschap, beroepsuitoefening en 
marktgerichtheid verenigd zijn. 	  

4. De bij een benoeming van een bestuurslid te volgen procedure (onder 	 
andere opstellen profielschets en voorafgaande toetsing door een 	 
commissie) wordt vastgelegd in een door de algemene ledenvergadering— 
vast te stellen en te wijzigen reglement. 	  

5. Behoudens het in lid 1 bepaalde verdeelt het bestuur de portefeuilles 	 
onderling, met inachtneming van het bepaalde in het in lid 4 van dit artikel — 
genoemde reglement en eventuele advies van de in dit reglement genoemde 
benoemingsadviescommissie. 	  

6. Bestuursleden kunnen voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. 
De hoogte van de vergoeding wordt door de algemene ledenvergadering bij— 
reglement bepaald. 	  

Benoeming, defungeren.  	  
Artikel 21. 	  
1. Elk bestuurslid is tegenover het Genootschap gehouden tot een behoorlijke — 

vervulling van zijn taak. 	  
2. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten 	 

hoogste vier jaren met dien verstande dat er een rooster van aftreden wordt—
opgesteld steeds als er een voltallig nieuw bestuur aantreedt. Een nieuw — 
bestuurslid neemt op het rooster niet de plaats in van zijn voorganger. Na — 
beëindiging van hun zittingsperiode zijn bestuursleden slechts eenmaal — 
aansluitend herbenoembaar. 	  

3. Indien het aantal leden van het bestuur is gedaald beneden vijf (5), blijft het — 
bestuur een bevoegd college. Het bestuur neemt alsdan onverwijld 	 
maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. 	  

4. Een bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en door 
de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een 	 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot — 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 	  

5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door: 	  
a. opzegging door het bestuurslid; 	  
b. het overlijden van het bestuurslid; 	  
c. zijn faillissement, zijn aanvraag tot surseance van betaling of door het op 

hem van toepassing worden van de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen; 	  

d. de ondercuratelestelling van het desbetreffende lid of doordat het 	 
bestuurslid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; — 

e. beëindiging van het lidmaatschap van het Genootschap, behoudens het 
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geval dat het de voorzitter van het bestuur betreft, en 	  
f. 	zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet 	 

voorzien. 	  
Taken, bevoegdheden en verplichtingen.  	  
Artikel 22. 	  
Het bestuur heeft de navolgende taken, bevoegdheden en verplichtingen. 	 
1. 

	

	a. het formuleert het gemeenschappelijk beleid als bedoeld in artikel 3 van 
deze statuten, stelt het beleid van het Genootschap vast en ontwikkelt— 
en geeft vorm aan een beleidscyclus en een bestuurlijk overleg, 	 

b. het instandhouden van de beleidscommissies als bedoeld in artikel 5 lid 
3 van deze statuten; 	  

c. het ziet toe op de naleving van de statuten en de reglementen; 	 
d. het ontwikkelt initiatieven in het licht van de doelstelling van het 	 

Genootschap, 	  
e. het activeert en stimuleert de leden in het belang van het Genootschap; 
f. het bevordert de onderlinge saamhorigheid en collegialiteit tussen de — 

leden van het Genootschap. 	  
2. 	a. het is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. 	 

b. het is verplicht van de vermogenstoestand van het Genootschap 	 
zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en — 
verplichtingen kunnen worden gekend; 	  

c. het brengt jaarlijks op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in— 
artikel 28, zijn jaarverslag over het afgelopen boekjaar uit en doet 	 
verantwoording over het genoemde beleid onder overlegging van de — 
jaarrekening als bedoeld in artikel 36; 	  

d. het ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorleggen van 
de begroting en van de beleidsvoornemens van het komende jaar van— 
het Genootschap. 	  

3. 	het is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 	 
verkrijging vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het 	 
aangaan van overeenkomsten waarbij het Genootschap zich als borg of 	 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 	 
zekerheid voor een schuld van een ander verbindt. 	  

Vertegenwoordiging.  	  
Artikel 23. 	  
1. Het bestuur vertegenwoordigt het Genootschap. 	  
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee 	 

gezamenlijk handelende bestuursleden. 	  
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer—

bestuursleden, aan de directeur, als ook aan derden, om het Genootschap— 
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 	  

Bestuur: vergaderingen.  	  
Artikel 24. 	  
1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of 

ten minste twee van de overige bestuursleden een vergadering 	  
bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar. 	  

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt 	 
schriftelijk, waaronder begrepen op leesbare en reproduceerbare wijze langs 
elektronische weg, aan de adressen (waaronder begrepen e-mail of 	 
vergelijkbare adressen) die de bestuursleden aan het kantoor hebben 	 
opgegeven door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel 	 
namens deze door de secretaris van het bestuur op een termijn van ten 	 
minste drie dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De — 
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vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen 	 
Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel — 
deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid 
bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de—
ter vergadering afwezige bestuursleden vr het tijdstip van de vergadering — 
schriftelijk, waaronder begrepen op leesbare en reproduceerbare wijze langs 
elektronische weg, hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te— 
verzetten. 	  

3. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuursleden en— 
degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 	  

4. Een bestuurslid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe 	 
gevolmachtigde medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. — 
Onder geschrift wordt mede begrepen een op leesbare en reproduceerbare —
wijze langs elektronische weg verzonden volmacht. Een bestuurslid kan 
slechts één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. 	 

5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid — 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 	  

Bestuur: besluitvorming.  	  
Artikel 25. 	  
1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in 

de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van — 
een of meer bestuursleden stemmingen over personen schriftelijk 	 
geschieden. 	  

2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, — 
worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid— 
van de geldig uitgebrachte stemmen. 	  

3. leder bestuurslid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco 	 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen—
over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van 
personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee 	 
personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, — 
wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen— 
kregen, zo nodig na tussenstemming. 	  

4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts 	 
geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van—
de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering—
minder dan de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, — 
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder — 
dan drie dagen en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in — 
welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of 	  
vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig kan worden besloten omtrent 
de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren 	 
geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum—
niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet — 
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen 	 
onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of 	  
vertegenwoordigde bestuursleden. 	  

5. Het door de voorzitter van de vergadering 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. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van 
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 	 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien— 
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de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een — 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 	 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 	  

6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de — 
secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering 	 
aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in — 
dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan — 
door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. 	 

7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, — 
mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te 	 
brengen en zij allen schriftelijk, waaronder begrepen op leesbare en 	 
reproduceerbare wijze langs elektronische weg, hebben verklaard zich niet — 
tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan 	 
genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich 	 
schriftelijk, waaronder begrepen op leesbare en reproduceerbare wijze langs 
elektronische weg, vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten 	 
vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een — 
relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en 
ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt 
ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de 	 
eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. 	  

Consilium.  	 
Artikel 26. 	 
Het Genootschap kent een adviesraad, hierna te noemen: het "Consilium". Het— 
Consilium adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met name op 	 
beleidsthema's. De samenstelling van het Consilium, benoeming en ontslag van—
de leden van het Consilium en werkwijze van het Consilium worden vastgelegd in 
een door de algemene ledenvergadering vast te stellen of te wijzigen reglement. 
De eerste leden van het Consilium worden bij deze akte benoemd. 	  
Kantoor. 	  
Artikel 27. 	 
1. Het Genootschap kent een kantoor, onder leiding van een directeur. Het — 

kantoor is belast met de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van de besluiten 
van het bestuur, de organisatie en de administratie van het Genootschap. — 

2. De verhouding tussen de directeur en het Genootschap wordt schriftelijk — 
vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en een directiestatuut. 	  

Algemene ledenvergadering. 	  
Artikel 28. 	 
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit de gewone leden. Aan de 	 

algemene ledenvergadering komen binnen het Genootschap alle 	 
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen— 
zijn opgedragen. 	  

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een— 
algemene ledenvergadering — de jaarvergadering of voorjaarsvergadering 	
gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 	 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 22 — 

lid 2 sub c; 	  
b. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping— 

voor de vergadering, 	  
c. de decharge van de bestuursleden. 	  
In het najaar wordt een algemene ledenvergadering — de najaarsvergadering 
— gehouden onder meer ter vaststelling van de beleidsvoornemens en de—
begroting van het komende jaar en ter voorziening in eventuele vacatures.— 
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3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 	 
bestuur dit wenselijk oordeelt. 	  

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste éénhonderd (100) 
gewone leden, danwel indien het aantal gewone leden van het 	  
Gennootschap minder dan eenduizend (1.000) bedraagt het minimum 	 
percentage van het aantal gewone leden als genoemd in de wet, verplicht tot 
het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van — 
niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Onder schriftelijk — 
verzoek wordt mede begrepen een verzoek ingediend op leesbare en 	 
reproduceerbare wijze langs elektronische weg. 	  
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, — 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping— 
overeenkomstig artikel 32 of bij advertentie in het verenigingsblad. 	 

Toegang en stemrecht. 	 
Artikel 29. 	  
1. Leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Tevens heeft de—

voorzitter van het Genootschap toegang tot de algemene ledenvergadering.—
Nadere regels omtrent de toegang tot en het stemrecht in de algemene 
ledenvergadering worden vastgesteld bij reglement. 	  

2. Toelating tot de vergadering van andere dan de in lid 1 bedoelde (rechts- 
personen staat ter beslissing van de voorzitter van de algemene 	  
ledenvergadering. 	  

3. Slechts de gewone leden hebben stemrecht. 	  
4. Een lid dat geschorst is heeft toegang tot de algemene ledenvergadering — 

voor zover daarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is 	 
bevoegd daarin het woord te voeren, doch heeft daarin geen stemrecht. 	 

5. leder gewoon lid kan een (1) stem uitbrengen in de algemene 	  
ledenvergadering. 	  

6. Stemmen bij volmacht is slechts mogelijk door verlening van een schriftelijke, 
volmacht door een gewoon lid aan een ander gewoon lid. De volmacht dient 
voor aanvang van de vergadering ter hand te worden gesteld van het 	 
bestuur. Onder schriftelijk wordt hier mede begrepen een volmacht verstrekt 
op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg. 	  

7. leder gewoon lid kan het in lid 5 genoemde stemrecht uitoefenen door 	 
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Stemmen die voorafgaand 
aan de algemene ledenvergadering worden uitgebracht, doch niet eerder 	 
dan op de veertiende dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld 
met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 	 
In het in lid 1 genoemde reglement kunnen nadere voorwaarden worden — 
gesteld aan deze wijze van stemmen. 	  

8. Voor de toepassing van het in lid 7 bepaalde is vereist dat de 	  
stemgerechtigde 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. 	  

Leiding van de vergadering.  	  
Artikel 30. 	 
1. 	De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het 	 

bestuur of zijn plaatsvervanger, welke plaatsvervanger daartoe is 	 
aangewezen conform het bepaalde in artikel 20 lid 5. Ontbreken de voorzitter 
en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door — 
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het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in — 
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 	 

2. 

	

	Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een— 
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die 
in een volgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld. 	 

Besluitvorming van de algemene vergadering. 	  
Artikel 31. 	  
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten — 

van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de— 
geldig uitgebrachte stemmen. 	  

2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 	 
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de — 
inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet—
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken — 
van het in het tweede lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de 	 
vergadering dit verlangt of wanneer een stemgerechtigd lid dit verlangt 	 
ingeval de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde. 
Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 	  
oorspronkelijke stemming. 	  

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt—
bij ongetekende gesloten briefjes of op de wijze als bedoeld in artikel 29 lid 7 
van deze statuten. Voor iedere kandidaat afzonderlijk wordt een stembriefje— 
ingevuld, dat een duidelijke aanwijzing van de personen moet bevatten. 	 

4. Wordt bij een verkiezing over personen bij de eerste stemming geen 	 
volstrekte meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen de—
twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Is aanwijzing — 
van een dergelijk tweetal niet mogelijk omdat verschillende personen een—
gelijk aantal stemmen op zich verenigden, dan zal door een tussenverkiezing 
worden bepaald, welk persoon/welke personen voor de herstemming in 	 
aanmerking komt/komen. Wanneer bij deze tussenstemming de stemmen — 
staken beslist het lot. 	  

5. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de meerderheid van de 	 
stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangt. 	  

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van — 
personen, dan wordt in dezelfde vergadering onmiddellijk daarna een tweede 
stemming over hetzelfde voorstel gehouden. Indien ook deze tweede 	 
stemming geen meerderheid oplevert, is het voorstel verworpen. 	  

Bijeenroeping algemene vergadering.  	  
Artikel 32. 	  
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door of namens — 

het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste vijf (5) weken,—
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door 
middel van een aan alle leden te verzenden schriftelijke mededeling. Indien — 
een lid daarmee instemt kan dat lid tot de algemene ledenvergadering 	 
worden opgeroepen door middel van een langs elektronische weg 	 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door — 
hem voor dit doel is bekend gemaakt. 	  

2. De te behandelen onderwerpen en de agenda worden door het bestuur 	 
vastgesteld en ten minste vijf (5) weken voor de vergadering, de dag van de 
vergadering en die van de verzending niet meegerekend, ter kennis gebracht 
van alle leden. Daarbij worden tevens de bijlagen bij de agenda verstrekt of— 
wordt vermeld waar of op welke wijze deze kunnen worden ingezien. 	 



blad -12- 

3. Indien er, conform een door de algemene ledenvergadering vast te stellen — 
reglement en binnen de daarin genoemde termijn, wijzigingsvoorstellen 	 
worden ingediend die zien op de inhoud van de onder 2 genoemde te 	 
behandelen onderwerpen, dan worden deze inhoudelijke 	  
wijzigingsvoorstellen uiterlijk twee (2) weken voor de vergadering, de dag— 
van de vergadering en die van verzending niet meegerekend, ter kennis 	 
gebracht van alle leden op de wijze als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zodat—
ook deze inhoudelijke wijzigingsvoorstellen in de algemene ledenvergadering 
in stemming kunnen worden gebracht. 	  

4. Indien er, conform een door de algemene ledenvergadering vast te stellen — 
reglement en binnen de daarin genoemde termijn, voorstellen van ten minste 
eenhonderd (100) leden als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a, b en c, worden—
ingediend om een onderwerp te behandelen en op de agenda te zetten, dan 
worden deze onderwerpen toegevoegd aan de in lid 2 genoemde agenda. — 
De gewijzigde agenda en daaraan toegevoegde bijlagen worden uiterlijk — 
twee (2) weken voor de vergadering, de dag van de vergadering en die van — 
verzending niet meegerekend, ter kennis gebracht van alle leden op de wijze 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zodat ook deze toegevoegde onderwerpen 
op de agenda in de algemene ledenvergadering in stemming kunnen worden 
gebracht. 	  

Ledenraadpleqing.  	  
Artikel 33. 	  
1. Het bestuur is gerechtigd (een deel van) de gewone leden te raadplegen ter 

zake van onderwerpen die naar het oordeel van het bestuur een dergelijke — 
raadpleging rechtvaardigen. De kring van geraadpleegden wordt afhankelijk— 
van het onderwerp uitsluitend door het bestuur bepaald. 	  

2. 	Indien het bestuur besluit tot een ledenraadpleging dient zij daarbij aan te — 
geven of er sprake is van een 	  
a. op besluitvorming door het bestuur respectievelijk algemene 	 

ledenvergadering gerichte; 	  
b. zuiver opinievormende, adviserende ledenraadpleging. 	  

3. Besluitvorming op basis van een ledenraadpleging als bedoeld in lid 2 sub a. 
vindt afhankelijk van het onderwerp plaats in het bestuur of de algemene — 
ledenvergadering. 	  

4. Regels met betrekking tot de procedure verband houdende met 	  
ledenraadplegingen worden vastgelegd in een daartoe op te stellen 	 
reglement. 	  

Buitengewone ledenraadpleging.  	  
Artikel 34. 	 
1. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste éénhonderd (100) 	 

gewone leden verplicht tot het bijeenroepen van een, afhankelijk van het — 
onderwerp, op besluitvorming door het bestuur respectievelijk algemene — 
ledenvergadering gerichte ledenraadpleging (buitengewone 	  
ledenraadpleging) op een termijn van niet langer dan acht (8) weken. Indien 
aan het verzoek binnen vier (4) weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen— 
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 	 
overeenkomstig lid 2 en 3 van dit artikel. 	  

2. De oproeping voor de bijeenkomst van de buitengewone ledenraadpleging — 
geschiedt schriftelijk dan wel door middel van enig ander 	  
communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst weer te geven, aan de — 
adressen (waaronder begrepen e-mail of vergelijkbare adressen) die de 	 
leden aan het secretariaat hebben opgegeven. De termijn van oproeping — 
bedraagt ten minste vier weken voorafgaand aan de dag van de 	  
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bijeenkomst. 	  
3. De te behandelen onderwerpen en de agenda worden door de verzoekers—

vermeld in hun verzoek en door of namens het bestuur ten minste vier (4) — 
weken voor de dag van de bijeenkomst ter kennis gebracht van alle leden.— 
Daarin worden tevens de bijlagen bij de agenda gepubliceerd. 	  

4. De uitkomst van een buitengewone ledenraadpleging wordt bekrachtigd door 
het bestuur in een bestuursvergadering die gehouden wordt binnen drie (3) — 
dagen na de buitengewone ledenraadpleging en voorts met inachtneming — 
van het in lid 5 tot en met 8 van dit artikel bepaalde respectievelijk door een— 
algemene ledenvergadering bijeen te roepen door het bestuur 	  
overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 lid 4 van de statuten. 	  

5. Wanneer het door de leden genomen besluit in de buitengewone 	 
ledenraadpleging door het bestuur niet bekrachtigd wordt dan legt het 	 
bestuur daar verantwoording over af in een buitengewone ledenraadpleging 
als bedoeld in het hierna in lid 9 te noemen reglement. 	  

6. Het bestuur is gehouden de leden voor de in lid 5 genoemde buitengewone — 
ledenraadpleging op te roepen binnen tien (10) werkdagen na de 	 
bestuursvergadering waarin het besluit genomen is om de uitkomst van de— 
buitengewone ledenraadpleging niet te bekrachtigen. 	  

7. De in lid 5 genoemde buitengewone ledenraadpleging zal niet later dan tien— 
(10) werkdagen na de datum van de oproeping plaatsvinden. 	  

8. De in lid 5 genoemde buitengewone ledenraadpleging zal als onderwerp — 
hebben de opdracht aan het bestuur om de niet bekrachtigde uitkomst van — 
de betreffende buitengewone ledenraadpleging te bekrachtigen. 	  

9. Regels met betrekking tot de procedure verband houdende met de 	 
buitengewone ledenraadpleging worden vastgelegd in een daartoe door de — 
algemene ledenvergadering op te stellen dan wel te wijzigen reglement. 	 

Erkende beroepsinhoudelijke verenigingen. 	  
Artikel 35. 	  
1. Het Genootschap kent erkende beroepsinhoudelijke verenigingen. Erkende—

beroepsinhoudelijke verenigingen zijn rechtspersonen welke zich ten doel — 
stellen het ontwikkelen van (een deel van) de fysiotherapie in de ruimste zin 
van het woord en welke als zodanig worden toegelaten door het bestuur. — 

2. De erkenning als "erkende beroepsinhoudelijke vereniging" als bedoeld in lid 
1 van dit artikel, wordt verkregen op schriftelijk verzoek van het bestuur van—
de betreffende beroepsinhoudelijke vereniging door de goedkeuring van zijn 
statuten door de algemene ledenvergadering van het Genootschap en na — 
voldoening aan nader door de algemene ledenvergadering bij reglement vast 
te stellen voorwaarden. Onder schriftelijk verzoek wordt mede begrepen een 
op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ingediend— 
verzoek. 	  

3. Met ingang van het in werking treden van de onderhavige statutenwijziging — 
zijn als beroepsinhoudelijke verenigingen erkend: 	  
- 	NVBF Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en 	  

arbeidsfysiotherapeuten, 	  
- 	NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij 	  

Bekkenproblematiek en Pré en Postpartum Gezondheidszorg); 	 
- 	NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie); 	 
- 	NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie); 	  
- 	NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de 	  

Sportgezondheidszorg); 	  
NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie), 	  
NVOF: Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie; 	 
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VHVL Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie; 	  
NVFL (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie 
en Oncologie); 	  
NVZF: Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie 	 
NVRF: Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten 	 
NFP: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de 	 
Psychosomatiek 	  
NVFVG: Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor 	 
Verstandelijk Gehandicapten 	  

Jaarrekening. 	  
Artikel 36. 	  
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk—

doch binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens— 
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, de 	 
jaarrekening van het Genootschap uit en doet, onder overlegging van een — 
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over—
zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de — 
termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het — 
bestuur vorderen. 	  

3. De in lid 2 genoemde bescheiden dienen voorzien te zijn van een verklaring 
van een extern registeraccountant. 	  

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, 	 
gedurende zeven jaren te bewaren. 	  

Reglementen.  	  
Artikel 37. 	  
1. Al hetgeen in deze statuten niet is geregeld, kan worden geregeld bij 	 

reglement, met dien verstande dat een reglement niet in strijd mag zijn met — 
de wet of deze statuten. De inrichting, organisatie en rechtspraak van het—
Genootschap wordt, voor zover niet in deze statuten is geschied, bij een of — 
meer reglementen door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 	 

2. De reglementen en wijzigingen daarin treden in werking met ingang van de — 
datum, bepaald door de algemene ledenvergadering. 	  

Wijziging van de statuten.  	  
Artikel 38. 	  
Wijziging van de statuten vindt plaats bij een besluit van de algemene 	 
ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde — 
deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Het voorstel hiertoe moet ten — 
minste vijf weken voor de dag van de vergadering, de dag van de oproeping en — 
de dag van vergadering niet meegerekend, aan de leden bekend gemaakt 	 
worden en ten kantore van het Genootschap voor alle leden ter inzage worden— 
gelegd. 	  
Ontbinding van het Genootschap.  	  
Artikel 39. 	  
1. Het Genootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 38 is van overeenkomstige 	 
toepassing. 	  

2. De tot ontbinding besluitende algemene ledenvergadering beslist over de— 
bestemming van het batig saldo na vereffening, ten algemene nutte en 	 
zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het Genootschap. — 
De vergadering wijst tevens de vereffenaars aan en belast bij voorkeur de — 
laatste in functie zijnde bestuursleden met de vereffening. 	  

Slotbepaling. 	  
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Artikel 40. 	  
In gevallen waarin de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist de 	 
algemene ledenvergadering. Indien het belang van het onderwerp een eerdere—
beslissing naar de mening van het bestuur noodzakelijk maakt, is het bestuur— 
bevoegd een voorlopige beslissing te nemen. De beslissing bindt het 	  
Genootschap, doch het onderwerp dient voor een eerstvolgende algemene 	 
ledenvergadering te worden geagendeerd. 	  
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