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Heden, drie december tweeduizend vijftien,

verscheen voor rmj. mx. Ene Feijen, notaris te Hcerde:

mevrouw Merrigje Bomhof geboren te Zwolle op negen en twintig augustus

negentienhonderd vijf en zeventig, die woonplaats kiest op het kantoor van Feijen & De

Vries Notarissen aan de Epenveg 3 te Heerde (correspondentieadres: Postbus 172, 8180

AD Heerde) en die handelt als gevolmachugde van: —

1 de heer Johannes Pieter Lanner, wonende te 2313 AL Leiden, Herenstraat 52,

geboren te Leiden op vijftien november negentienhonderd negen en veertig

(paspoort nurmner: NT3L82RH4), getrouwd;

2. de heer Arien Vlam, wonende te 2391 VN Hazerswoude-Dorp, gemeente

Rijnwoude, Jan van Eycldaan 18, geboren te Opperdoes op twee en twintig januari

negentienhonderd negen en veertig (paspoort nummer: NRBR3RRR8), getrouwd,

die handelen als respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de te 3531 --

BE Utrecht gevestigde en aldaar aan de Leidseweg 80 kantoorhoudende vereniging:

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, afgekort N.V.M.W.,wellce

vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40481120,
• en als zodanig deze vereniging op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 5 van haar

statuten rechtsgeldig vertegenwoordigen.

De voacht blijkt uit een onderhandse akte, weilce aan deze akte is gehecht.

De comparante verklaarde:

Voor de algemene ledenvergadering van genoemde vereniging, gehouden op vijf en

twintig jum tweeduizend vijftien, stond geagendeerd de statutenwijziging. —

Wegens het feit dat minder dan twee/derde van de leden op de vergadering aanwezig --

was diende, op grond van artikel 21 van de statuten een volgende vergadering te worden
uitgeschreven om de statuten rechtsgeldig te kunnen wijzigen.
In de algemene ledenvergadering van genoemde vereniging, gehouden op negen juli
tweeduizend vijftien, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.
Van het vorenstaande blijkt uit aan deze akte gehechte afschriften van de notulen van --

gemelde vergaderingen.

De statuten van de veremging zijn laatstelijk gewijzigd bij een akte op zeventien april
tweeduizend dertien, verleden voor mij notans te Heerde.

De statuten van de vereniging luiden met ingang van heden als volgt: —

Naam.

Artikel 1.

De naam van de vereniging is: Beroepsverenigmg van Professionals in Sociaal Werk,
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afgekort BPSW.

Zetel en duur.

Artikel 2.

De vereniging heeft haar zetel te Utrecht en duurt voor onbepaalde rijd.

Zij is opgericht op zestien juni negentienhonderd acht en tachtig.

Doel.

Artikel 3.

Het doel van de vereniging is:

a. het verenigen van professionals in sociaal werk;

b. het in stand houden van de beroepen van professionals in sociaal werk;

uitoefening van beroepen van professionals in sociaal werk te waarborgen;

d. het behartigen van de belangen van de leden;

e. het verrichten van al die rechrshandellngen die direct of indirecr met het

vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Leden .

Artikel 4 .

1. De veremging kent - behoudens de categorieën in lid 4 genoemd - gewone leden en

buitengewone leden. Voorzover niet uitdrukkelijk anders vermeld worden onder

leden alle categorieën verstaan.

2. Leden van de veremging kunnen zijn professionals die werkzaam zijn of willen zijn

m sociaal werk

Aanvullende voor de leden bindende toelatingsvoorwaarden worden geformuleerd -

in het huishoudelijk reglement.

3. Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn zij die naar het oordeel van het -

bestuur een speciale bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de

doelstelling van de vereniging en daarin een actieve rol kunnen spelen.

4. De vereniging kan ook ereleden en leden van verdienste hebben, waaromtrent

nadere regels zullen worden gegeven in het huishoudelijk reglement.

5. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn

opgenomen.

6. De leden zijn gehouden zich te gedragen naar de tegels neergelegd in hun

beroepscode.

7. De gewone leden zijn gehouden zich te stellen onder de werking van het College

van Toezicht en het College van Beroep tenzij zij vanwege wettelijke eisen onder de

tuchtrechtspraak van een ander orgaan vallen.
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Begunstigers. -

Artikel5.-—

1. Begunsagers zijn zij die zich bereid veraard hebben de veremg financieel te

steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum-bijdrage. ----

2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij -

op krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en

opgelegd.

Toelating .

Artikel_6.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

Schorsing en einde lidmaatschap.

Artikel_7.

1. Een lid kan voor de periode van ten hoogste een jaar worden geschorst.

Deze schorsing kan uitsluitend als mchtrechtelijke maatregel worden opgelegd

door liet College van Toezicht of door het College van Beroep als genoemd in

artikel 24, lid 1 van deze statuten.

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van deze maatregeL

2. Het lidmaatschap eindigt: —

a. door het overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging;

deze opzeggmg kan gedaan worden wanneer een lid heeft opgehouden aan de

vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij

zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer

redeijkeiwijs van de vereniging met gevergd kan worden het lidmaatschap te -

laten voortduren;

d. door ontzetting; —-

deze wordt door het bestuur uitgesproken alleen wanneer een lid in strijd met

de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de

vereniging op onredelijke wijze benadeelt

e. door de maatregel van royement;

voorwaarden voor het opleggen van deze maatregel worden beschreven in het

huishoudelijk reglement.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de veremging kan slechts
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schriftelijk geschieden vier weken voor beémdigmg van het vetenigingsjaar.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de damm waartegen was

opgezegd. —

6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit

te sluiten.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond

dat redelijkenvijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de

betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit

beroep open op de geschillencommisste zoals geregeld in het huishoudelijke

reglement en bij ontbreken van een gescMlencommissie op de algemene

vergadering. Hij 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.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vererilgingsjaar eindigt, blijft

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunsugers.

Artikel 8.

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger nnen te allen tijde wederzijds -

door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het

lopende verenigmgs;aar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

ksebfe.

Artikel 9.

1. De leden en begunsagers zijn gehouden een jaarlijkse bijdrage te betalen zoals door

1 het bestuur wordt vastgesteld véôr één april van het lopend verenigingsjaar

Het bestuur kan de leden in betagscategotieën indelen en toestaan dat de

jaarlijkse bijdrage per kwartaal wordt voldaan.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van

1 de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur.

Artikel 10
.
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1. Het bestuur van de veremging bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven --

meerderjange personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
Tenminste drie der bestuursleden dienen gewoon lid van de vereniging te zijn.
De voorzitter wordt in firncne gekozen en hoeft geen lid te zijn van de vereniging.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn
bevoegd zowel het bestuur als vijf en twintig leden.

De voordracht van het bestuur wordt bi) de oproeping voor de vergadering —-

meegedeeld. Een voordracht door vijf en twmug of meer leden moet voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk hij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bmdend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde --

van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij mde keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap - periodiek besmurslidmaatschap - schorsing .
Artikel 11.

.1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde jd is benoemd, kan te allen

tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorsr. Een schorsing

die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt

door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het

bestuur op te maken rooster van aftreding.
—

De aftredende is twee maal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt

benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het besmurslidmaatschap eindigt voorts:

a. voor een bestuurslid dat lid van de vereniging is door het eindigen van het

lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur.

Artikel 12.
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1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan

voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Voorzitter, secretaris en -

1
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging.

12. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen

opgemaakt, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en de secretans -

worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en

de inhoud van een besluit is beslissend.

3. Het bestuur kan alleen rechtsgekl.ig besluiten nemen als de meerderheid van de in --

functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen, waarbij blanco stemmen worden geacht met te zijn uitgebracht.

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van

en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander -

1 bestuurslid door overlegguig van een schnftehjke volmacht, één en ander met dien -

verstande dat een bestuurslid slechts voor édn ander bestuurslid als gevolmachügde

kan optreden.

Besmurstaak- vertegenwoordiging .

Artikel 13 .

1. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens de statuten, belast met het

besturen van de veremging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur

1 bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te --

beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde --

komt.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verannvoordehjkheid hepade onderdelen van --

zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadetmg, bevoegd tot het

sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van

registergoederen doch niet tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelimg voor een schuld van een derde

verbindt; Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden

beroep worden gedaan. —

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en
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buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur.
Jaanrerslgg. rekening en verantwoording .
Artikel 14. —

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. —

2. 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.
—

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop
van het verenigmgsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene -

vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een --

staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd besmur

—

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte
van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een conmussie van
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verannvoordmg bijzondere
1 boeMroudkundige kennis, dan kan de kommissie van onderzoek zich door een
deskundige in beperkte mate doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
konm,issie alle door haar gexvenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.

—

6. De last van de kormnissje kan te allen tijde door de algemene vergadering worden -

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kommissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te

bewaren.

8. De agenda en de besluiten van de besmursvergadenngen kunnen te allen tijde door

de leden worden opgevraagd.

Algemene vergaderingen .
j Artikel 15.

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 vererilgingsjaar, wordt een
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algemene vergadering de jaarvergadering gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het

verslag van de aldaar bedoelde kommissie;

b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende

verenigmgsjaar; —

c. voorziening in eventuele vacatures.

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor --

de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit

wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schnftehjk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden

als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot

het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan -

vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen -

de verzoekers zelf tot die bijeenroepmg overgaan door oproeping overeenkomsug -

artikel 20

Toegang en stemrecht .
Artikel 16 .
1. i Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle

hegunsugers.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing -

wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering. —

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen,

met dien verstande dat een lid slechts als gevolmachtigde kan optreden voor één
ander lid.

—

Voorzitterschap - notulen. —

Artikel 17 .
1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of -

zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt
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één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.

Wordt ook op deze wijze met 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 nomlen gemaakt, die na vaststelling

door de ledenvergadering, door de voorzitter en de nowhst worden ondertekend. -

De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. ----—

Besluin’orming van de algemene vergadering.

Artikel 18 .

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de -

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud --

van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftehjk

vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter omniddeffijk 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 steimning --

niet hoofdehjk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit

verlangt. —— —

Door de meuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke

stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de

algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen.

Blanco stemmen worden beschouwd als tilet te zijn uitgebracht.

Indien bij een verkiezing van personen memand de volstrekte meerderheid heeft --

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht,

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.

Heeft alsdan xveer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden

herstemnilngen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft --

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder met begrepen de tweede stemming wordt -

telkens gestemd tussen de personen, op wie hij de voorafgaande stemming is

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

het geringste aantal stemmen is uitgebracht. ---

Is bij die voorafgaande stemming het genngste aantal stemmen op meer dan één
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‘persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij

de nieuwe stemming geen stemmen meet kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming russen personen de stemmen staken, beslist het lot wie

van beiden is gekozen.

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,

dan is het verworpen.

Alle stemmingen gcschieden mondeling, tenzij de voorzirter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming
verlangt. Schriftelijke stemmen geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.

9 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, -

kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent -

alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproepmg plaatsgehad of is -

deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee ver- band houdende
formaliteit met in acht genomen.

Bijeemoepmg algemene vergadering.
Artikel 19. ----

1. De algemene vergaderingen worden btjeengeroepen door het besmur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledemegister, bedoeld in artikel 4.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver-meld, onverminderd --

het bepaalde in artikel 20.
tenwïzi.

Artikel 20 .
1. In de statuten van de veremging kan geen verandering worden gebracht dan door --

een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar statutenwijziging zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
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tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wi;zigrng

woordelijk is opgenomen, op een daartoe ge schikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien kan een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden worden
toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is het
vereiste aantal leden met aanwezig. dan wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de -

vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
temninste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ----

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.

Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van de akte bevoegd. —-

Artikel 21 .
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de aemene

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van --

overeenkomsuge toepassing. — —

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een doel herwe& het doel der vereniging

het meest nabij komt.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 22.
—

1. De algemene vergadering stelt huishoudelijk reglement vast, waarin die

onderwerpen worden geregeld die nadere regeling behoeven.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen -

dwingend recht bevat, noch met de statuten

Tuchtrechtspraak.

Artikel 23. —

1. Tuchfrechtspraak van de vereniging heeft ten doel binnen de kring van haar leden,

die niet zijn onderworpen aan het mchtrecht van een ander orgaan, de regels voor -

de beroepsuitoefenmg, die zijn neergelegd in hun beroepscode te handhaven.



blad 12.

De wchtrechrspraak van de vereniging wordt opgedragen aan een College van

Toezicht van de vereniging.

Van een uitspraak van het College van Toezicht van de vereniging staat beroep

open bij het College van Beroep van de vereniging.

2. 1 Tuchtrechtspraak van de vereniging kan gemodveerd en alleen mer toestemming

van de algemene vergadering ook worden toegepast op groepen niet-leden.

Afspraken hierover dienen te worden vastgelegd in private overeenkomsten.

3. L Het College van Toezicht van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden, die

geen bestuursleden van de vereniging mogen zijn en evenmin lid van enige

commissie.

De leden van dit College worden benoemd door de ledenvergadering.

4. De taak van het College van Toezicht van de vereniging bestaat uit:

het behandelen van Machten van een persoon of van een instelling, rechtstreeks

betrokken bij de zaak waarop de Macht betrekking heeft.

5. Bij het College van Beroep van de vereniging kan hoger beroep worden ingesteld: --

a. door degene die een klacht heeft ingediend en wiens klacht niet ontvankelijk is

verklaard of afgewezen is door het College van Toezicht van de vereniging;

b. door degene tegen wie een Macht is ingediend en behandeld door het College -

van Toezicht van de vereniging. — —

6. Het College van Beroep van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden, die geen

bestuursleden van de vereniging mogen zijn en evenmin lid van enige commissie. --

De leden van dit College worden benoemd door de ledenvergadering.

7. De taak van het College van Beroep van de vereniging bestaat uit: het behandelen --

van alle zaken, die bij haar worden ingediend.

8. i Nadere bepalingen inzake het vorenstaande zullen worden gegeven in een —

reglement voor de tuchtrechtspraak van de vereniging.

9. Ingeval van tussentijdse vacatures van het College van Toezicht en het College van

Beroep van de vereniging, benoemt het bestuur een tijdelijk lid.

Door de eerstvolgende ledenvergadering wordt over de vacature besloten.

Bureau .

Arlikel 24 .

1. 1 De vereniging heeft een bureau.

Het dagehjks bestuur is belast met het instandhouden van het bureau en benoemt --

de directeur aan wie de dagelijkse leiding van het bureau kan worden gedelegeerd. --

2. Besluiten met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de medewerkers/
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blad 13:

sters van het bureau worden genomen door de ecteur, met iiltzondeg van

stafleden en hoofden van afdelingen, welke laatstgenoemde personeelsleden

1 worden benoemd door het dagehjks bestuur

3. Het dagelijks bestuur kan besluiten handelingen en bevoegdheden te dezer zake te

delegeren aan de directeur van het bureau.

Slorbepalingen
.

Artikel 25
.

In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of de wet met

voorzien, beslist het bestuur.

De idenutett van de comparante is vastgesteld aan de hand van het hiervoor genoemde,

daartoe bestemde, document.

De comparante ts mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Heerde, op de dawm in het hoofd van deze akte --

vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is vooraf aan de comparante opgegeven en

toegelicht. Hierna heeft de comparante verklaard van de inhoud van deze akte kennis --

genomen te hebben en geen prijs te stellen op volledige voorlezing van de akte.

Onmiddellijk na beperkte voorlezmg is deze akte getekend door de comparante en mij,

notaris.

(Getekend): M.Kaspers-Bomhof; E.Feijen.

Voor Afschrift,

--
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