STATUTENWIJZIGING VERENIGING
STATUTEN
Begripsbepalingen.
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde
betekenis:
algemene vergadering betekent het orgaan van de Vereniging dat in Titel 2
van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering,
tenzij uit de context blijkt dat het een vergadering van de algemene
vergadering betreft.
bestuur betekent het bestuur van de Vereniging.
dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene
termijnenwet gelijkgestelde dagen.
huishoudelijk reglement betekent het huishoudelijk reglement van de
Vereniging.
KNMG betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
leden betekent de leden van de Vereniging, tenzij anders vermeld.
lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de Vereniging.
NVvH betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse
Vereniging voor Heelkunde.
schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig
ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en
reproduceerbaar is.
statuten betekent de statuten van de Vereniging.
VAGH betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging
van Assistent Geneeskundigen in de Heelkunde, subvereniging van de
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.
Vereniging betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt
beheerst door deze statuten, te weten de statutair te Utrecht gevestigde
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor
Traumachirurgie.
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze
statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met
verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of
‘hem’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.
Naam en zetel
Artikel 1
1. De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor
Traumachirurgie.
De verkorte naam van de Vereniging luidt: NVT.
Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie, 2014

2.
3.
4.

Zij is gevestigd te Utrecht.
Zij is een sub-vereniging van de NVvH.
De Vereniging is opgericht op negentien september negentienhonderd
eenentachtig.
Doel
Artikel 2
1. De Vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de kwaliteit van de
behandeling van de ongevalspatiënt en traumachirurgie als vakgebied.
Tevens stelt het zich ten doel de belangstelling hiervoor en de kennis omtrent
de traumachirurgie zo veel mogelijk te verbreiden.
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het bevorderen van contacten en het samenwerken met andere
organisaties, zowel nationaal als internationaal, wier doelstellingen en/of
activiteiten voor de traumachirurgie van belang zijn;
het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten en het publiceren van
de handelingen van deze bijeenkomsten;
het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek;
alle andere wettige middelen.
3. De Vereniging zal bij het bereiken van haar doelstellingen de belangen van
de NVvH in acht nemen.
Leden
Artikel 3
De Vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.
Vereisten voor het lidmaatschap
Artikel 4
1. Als gewone leden worden toegelaten gewone leden van de NVvH die
praktiserend chirurg zijn en zonder schorsing in het Specialistenregister
Heelkunde van de KNMG staan ingeschreven.
2. Als buitengewone leden worden toegelaten:
a.
assistent-geneeskundigen die de opleiding heelkunde volgen, aangeduid
als aios-leden;
b.
leden van de Vereniging en/of de NVvH die hun werkzaamheden
hebben beëindigd, aangeduid als rustende leden.
c.
zij die door hun aanmelding blijk geven van aantoonbare belangstelling
voor de traumatologie, zulks ter beoordeling van het bestuur.
3. Erelid is degene die op grond van zijn of haar bijzondere verdienste als
zodanig is benoemd door het bestuur.
Toelatingsprocedure
Artikel 5
1. Men kan als gewoon lid of buitengewoon lid worden toegelaten, door daartoe
een verzoek bij het bestuur in te dienen.
2. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap.
3. Bij niet-toelating wordt dit schriftelijk met redenen omkleed aan de

betrokkene medegedeeld, waarbij tevens wordt vermeld de mogelijkheid van
beroep op de algemene vergadering binnen veertien dagen na ontvangst van
de kennisgeving. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de
secretaris.
4. Na beroep op de algemene vergadering beslist deze over toelating.
5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (mail)adressen van alle
leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht wijzigingen onverwijld
schriftelijk aan het bestuur mede te delen
Einde lidmaatschap, schorsing
Artikel 6
1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur, welke ingaat
aan het einde van het kalenderjaar waarin de opzegging plaatsvindt;
c. door opzegging namens de Vereniging, welke kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de
Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. door ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging
handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan te
allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien
van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting uit het
lidmaatschap geschiedt met onmiddellijke ingang.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap laat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het
lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
6. Ten aanzien van een bestuurslid geschieden zowel de opzegging namens de
Vereniging als de ontzetting krachtens besluit van de algemene vergadering.
Hem staat geen beroep open als bedoeld in het vorige lid.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar eindigt, blijft

de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders
besluit.
8. Zij die geen gewoon lid, buitengewoon lid of erelid meer zijn, kunnen geen
rechten op de Vereniging doen gelden.
9. In de gevallen genoemd in lid 1, sub e, kan het bestuur een lid als zodanig
schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende
termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten. Het bepaalde in lid 5 is
van overeenkomstige toepassing. Schorsing van een bestuurslid als lid van de
Vereniging, houdt tevens in schorsing als bestuurslid.
Geldmiddelen, contributie en overige verplichtingen
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit
a. de jaarlijkse contributie en andere bijdragen van de leden;
b. giften, erfstellingen en legaten;
c. andere inkomsten.
2. De gewone leden en buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van
een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering wordt
vastgesteld op voorstel van het bestuur. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
3. Ereleden betalen geen contributie.
4. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de
financiële verplichting moet zijn voldaan.
5. Erfstellingen mogen door het bestuur slechts worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
6. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur vaststellen dat bij
aanvang van het lidmaatschap inschrijfgeld verschuldigd is.
7. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van financiële verplichtingen te verlenen.
8. De algemene vergadering is bevoegd, op voorstel van het bestuur andere
verplichtingen aan de leden op te leggen.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven personen. Het aantal bestuursleden
wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een aioslid, en overige bestuursleden.
3. De benoeming van bestuursleden is als volgt geregeld.
a. De algemene vergadering benoemt uit één of meer bindende
voordrachten.
b. Tot het opmaken van zulk een bindende voordracht zijn bevoegd zowel
het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt
ten minste zes weken voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht

4.

5.

6.
7.

door vijf of meer leden dient twee weken vóór de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
c. Aan elke bindende voordracht kan het bindende karakter worden
ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
d. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in haar keus.
e. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming
uit die voordrachten.
f. In afwijking van het vorenstaande geldt ten aanzien van het aios-lid van
het bestuur het volgende. De VAGH heeft het alleenrecht personen voor
deze vacature te kandideren. De VAGH doet het bestuur tijdig een
kandidatenlijst met de namen van ten minste twee geschikte kandidaten
toekomen. Het bestuur stelt op basis van de kandidatenlijst een
enkelvoudige bindende voordracht op, waarop het bepaalde sub c van dit
lid van toepassing is. Deze voordracht wordt bij de oproeping voor de
vergadering medegedeeld.
De voorzitter, secretaris, penningmeester en ten minste twee overige
bestuursleden worden benoemd uit de gewone leden. De samenstelling van
het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de werksituatie van de leden.
Ten minste twee leden zijn werkzaam in een universitair centrum en ten
minste twee leden zijn werkzaam in een niet-universitaire opleidingskliniek.
De zittingsduur is als volgt geregeld:
a. De voorzitter wordt voor twee jaar uit de reeds zittende bestuurders
benoemd en is eenmaal terstond herbenoembaar.
b. De penningmeester wordt voor drie jaar benoemd en is eenmaal terstond
herbenoembaar.
c. De secretaris wordt voor drie jaar benoemd en is eenmaal terstond
herbenoembaar.
d. De overige bestuursleden worden voor twee jaar benoemd en zijn
eenmaal terstond herbenoembaar.
e. Een bestuurslid kan maximaal acht jaar zitting hebben in het bestuur.
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt
gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Een bestuurslid defungeert:
a. door het eindigen van zijn gewoon lidmaatschap van de Vereniging;
b. door wijziging van de werksituatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel
indien dit leidt tot een situatie waarin niet ten minste twee leden
werkzaam zijn in een universitair centrum en ten minste twee leden in
een niet-universitaire opleidingskliniek;
c. door zijn vrijwillig ontslag (bedanken);

d.
e.
f.
g.

door ontslag door de algemene vergadering;
door het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen;
zijn ondercuratelestelling;
wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens
geestelijke stoornis;
h. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;
i. door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
8. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Een
tussentijdse benoeming geldt niet als een in lid 5 bedoelde
benoemingstermijn, doch telt wel mee voor het maximum aantal zittingsjaren
als omschreven in lid 5 van dit artikel.
9. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering bijeen te roepen waarin wordt voorzien in de ontstane
vacature(s).
Taken en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 9
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de Vereniging en het beheren van haar vermogen.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dan wel een gewone
meerderheid van het bestuur dit noodzakelijk acht.
3. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, reglementen en genomen
besluiten. In gevallen waarin de statuten, reglementen en genomen besluiten
niet voorzien, beslist het bestuur, welk besluit van kracht blijft totdat de
algemene vergadering anders beslist.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak, waaronder begrepen de ontwikkeling op een vakinhoudelijk
deelterrein, te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd.
5. Indien een commissie is benoemd ter bevordering van de ontwikkeling op
een vakinhoudelijk deelterrein zijn haar taken en bevoegdheden, waaronder
de aard en omvang van het mandaat met vermelding van de voorwaarden
geregeld in een commissiereglement. Dit commissiereglement maakt deel uit
van het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 19.
6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden beroep worden gedaan.

7.

De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. . De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de
secretaris gezamenlijk.
8. Het bestuur kan een bestuurslid of één of meer derden de bevoegdheid
verlenen de Vereniging te vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke volmacht,
binnen de in de volmacht omschreven grenzen.
9. In geval van een tegenstrijdig belang tussen één of meer bestuursleden en de
Vereniging, wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het voltallig
bestuur, dan wel door de persoon of personen die daartoe door de algemene
vergadering zijn aangewezen.
10. Het bestuur stemt het Verenigingsbeleid af met dat van de NVvH. Daartoe
participeert de voorzitter van de Vereniging actief in de strategische
beleidscyclus van de NVvH en stelt hij het bestuur van de NVvH op de
hoogte van:
a. de beleidsvoornemens van de Vereniging voor het komende boekjaar;
b. het lopende beleid, voor zover dat de belangen van de NVvH raakt,
zulks ter beoordeling van het bestuur van de NVvH;
c. het jaarverslag over het achterliggende boekjaar.
Besluitvorming van het bestuur
Artikel 10
1. Om rechtsgeldige besluiten te nemen, dient tenminste de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig te zijn. Kan om die reden geen besluit worden
genomen, dan kan besluitvorming over de betreffende aangelegenheid in de
volgende vergadering plaatsvinden ongeacht het aantal aanwezige
bestuursleden, mits de aangelegenheid op duidelijke wijze is geagendeerd.
2. Besluiten van het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
3. Het bestuur kan buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits
schriftelijk, en met eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden.
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
5. Van het verhandelde in vergaderingen van het bestuur worden door of
namens de secretaris korte verslagen dan wel besluitenlijsten gemaakt. Deze
worden, na ondertekening door de voorzitter, naar datum gerangschikt aan
een daartoe bestemd register toegevoegd.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording
Artikel 11
1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van
alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de Vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans
en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de
termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat
zij deze verplichtingen nakomen.
4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken geen verklaring van een
accountant overlegd, dan benoemt de algemene vergadering uit de leden
jaarlijks een financiële commissie van ten minste twee personen die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht de
financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de Verenigingskas en
de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en gegevensdragers voor
raadpleging beschikbaar te stellen. De last van de financiële commissie kan te
allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts
door de benoeming van een andere financiële commissie.
5. Dechargering van het bestuur geschiedt na goedkeuring van het jaarverslag
en de financiële stukken.
6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
Algemene vergaderingen
Artikel 12
1. Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
komen tenminste aan de orde:

-

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11
met het verslag van de aldaar bedoelde financiële commissie;
de benoeming van de financiële commissie voor het volgend boekjaar;
voorziening in eventuele vacatures.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een tiende deel van de stemmen in de algemene
vergadering is het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van de algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
het verzoek. Het verzoek dient een opgave van, en toelichting bij de te
behandelen punten te bevatten. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de
wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij
advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de Vereniging gevestigd
is, veel gelezen wordt. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 kunnen de
verzoekers alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der
vergadering en het opstellen der notulen.
5. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk door toezending van de agenda en de
bijbehorende stukken aan de adressen van de leden volgens het register
bedoeld in artikel 5 lid 5. Indien de desbetreffende persoon hiermee instemt,
kan de bijeenroeping geschieden door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de
desbetreffende persoon voor dit doel is bekend gemaakt. De oproeping
vermeldt tijd en plaats van de te houden vergadering. De termijn voor de
oproeping bedraagt ten minste acht dagen.
Toegang tot, en stemrecht in de algemene vergadering
Artikel 13
1. Toegang tot de vergadering hebben gewone leden, ereleden en aios-leden.
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het in artikel 6 lid 5
bedoelde beroep op de algemene vergadering, en geschorste bestuursleden.
Over toelating van andere personen beslist de algemene vergadering.
2. Alleen gewone leden en ereleden die niet zijn geschorst, hebben stemrecht.
3. Een gewoon lid heeft één stem.
4. Een gewoon lid kan een ander gewoon lid schriftelijk volmacht verlenen tot
het uitbrengen van zijn stem. Een gewoon lid kan slechts als gevolmachtigde
van één ander gewoon lid optreden.

Voorzitterschap en notulen
Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
Vereniging. Is deze daartoe niet in de gelegenheid, dan treedt een ander door
het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene
vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door of namens de
secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden
ondertekend.
3. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 15
1. Het ter vergadering van de algemene vergadering uitgesproken oordeel van
de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats
wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
5. a. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
b. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks
voor de stemming verlangt.
c. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één der
stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.
d. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
6. a. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is
verkregen (de helft plus één), heeft een tweede stemming plaats. Wordt
dan weer geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd
tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het hoogste aantal
stemmen op zich verenigd hebben en is degene gekozen, op wie bij de
herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Verkrijgen de twee
alsdan overgebleven personen bij de herstemming een zelfde aantal
stemmen, dan beslist het lot. Hebben meer dan twee personen bij de
tweede stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen verkregen, dan

b.

beslist het lot wie hunner voor de herstemming in aanmerking komt.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aan het einde der
vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weer
staking plaatsvindt, is het voorstel verworpen.

Secties
Artikel 16
1. De Vereniging kan secties hebben die verenigingen zijn met volledige
rechtspersoonlijkheid en die zich ten doel stellen binnen de structuur van de
Vereniging de ontwikkeling op een vakinhoudelijk deelterrein te bevorderen.
2. Erkenning van een reeds bestaande vereniging als sectie van de Vereniging
vereist:
goedkeuring van de statuten van de aanvrager door het bestuur;
een besluit tot erkenning door de algemene vergadering op voorstel van
het bestuur;
goedkeuring van de erkenning door het Algemeen Bestuur van de
NVvH.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid onderdelen van zijn
taak die passen binnen de statutaire doelomschrijving van een sectie te doen
uitvoeren door het desbetreffende sectiebestuur. Het bepaalt daartoe de aard
en omvang van het mandaat, met vermelding van de tijdsduur en de
voorwaarden. Een mandaat wordt schriftelijk verleend en wordt van kracht op
de vermelde datum.
4. De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuur over toekenning
of beëindiging van de status van een sectie. De secties van de Vereniging zijn
limitatief opgesomd in het huishoudelijk reglement.
5. De sectie neemt bij het bereiken van haar doelstellingen de belangen van de
NVvH en de Vereniging in acht.
6. Het sectiebestuur stemt het sectiebeleid af op dat van de Vereniging. Daartoe
stelt het sectiebestuur het bestuur op de hoogte van:
de beleidsvoornemens voor het komende boekjaar;
het lopende beleid, voor zover dat de belangen van de Vereniging raakt,
zulks ter beoordeling van het bestuur;
het jaarverslag over het achterliggende boekjaar.
7. Het sectiebestuur stelt het bestuur van de NVvH op de hoogte van
de beleidsvoornemens voor het komende boekjaar;
het jaarverslag over het achterliggende boekjaar.
Statutenwijziging
Artikel 17
1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen

vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft te minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
5. De statuten mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten
van de NVvH. Statutenwijzigingen behoeven derhalve goedkeuring van het
bestuur van de NVvH.
Ontbinding
Artikel 18
1. De Vereniging kan alleen worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Op een besluit tot ontbinding van de Vereniging is
van toepassing al hetgeen in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is
bepaald.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft te minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee
derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden
ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen achtentwintig dagen na
de vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het
besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt toegekend aan
een door de algemene vergadering te bepalen rechtspersoon welke een met de
Vereniging vergelijkbare doelstelling kent.
Huishoudelijk reglement
Artikel 19
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk
reglement vaststellen ter nadere regeling van hetgeen in deze statuten is bepaald
of ontbreekt. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
Bestuur NVT

