Diabetesvereniging Nederland
akte van wijziging statuten
ref: pew/svp/2020.003571.01

Vandaag, vrijdag tweeëntwintig januari tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, Ivo Thijs
van der Zijl, notaris in Utrecht:
Sanne van Paassen, notarieel secretaresse, geboren in Snelrewaard op zeven mei
negentienhonderd drieënzeventig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het
notariskantoor: Bemuurde Weerd oostzijde 19, 3514 AN in Utrecht.
De verschenen persoon, door de algemene vergadering van de hieronder genoemde vereniging
aangewezen om deze akte te ondertekenen, verklaarde het volgende.
BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING


De vereniging: Diabetesvereniging Nederland, statutair gevestigd te Leusden,
kantoorhoudende op het adres: Fokkerstraat 17, 3833 LD in Leusden, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40476341, hierna
ook te noemen: «de vereniging», is opgericht op vijfentwintig augustus negentienhonderd
vijfenveertig; de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijfentwintig
maart tweeduizend dertien verleden voor A. Dangremond, in die tijd notaris te Barneveld.



De algemene vergadering van de vereniging heeft op twaalf december tweeduizend twintig
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een uittreksel uit
de notulen van die vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht.



Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten
gestelde vereisten; bij dat besluit is de verschenen persoon aangewezen om de
statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.



Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte algeheel gewijzigd;
vanaf vandaag luiden de statuten als volgt.
STATUTEN

ALGEMEEN
Artikel 1
1.

De vereniging draagt de naam: Diabetesvereniging Nederland.
De vereniging draagt de verkorte naam: DVN.

2.

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van het welzijn van personen die diabetes
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hebben, zowel in het algemeen als individueel, het ontplooien van activiteiten ter
voorkoming van diabetes daaronder begrepen, alles in de ruimste zin van het woord. Zij
tracht haar doel langs wettige weg te bereiken en wel door:
a.

het vertegenwoordigen van alle personen die diabetes hebben in hun strijd voor
goede zorg en een beter leven;

b.

het leggen en in stand houden van contacten met en tussen personen die diabetes
hebben, medici en paramedische deskundigen, alsmede met en tussen familieleden,
partners en verzorgers van personen die diabetes hebben;

c.

het (doen) geven van informatie, voorlichting en educatie aan personen die diabetes
hebben;

d.

het (doen) geven van informatie en voorlichting aan derden over diabetes;

e.

het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar en de behandeling van
diabetes en daarmede verband houdende complicaties;

f.

het (doen) bevorderen van door de overheid en andere instanties te nemen
maatregelen in het belang van personen die diabetes hebben en het verlenen van
medewerking aan de uitvoering van die maatregelen;

g.

de tijdelijke of duurzame samenwerking met organisaties, die de belangen van
personen die diabetes hebben langs wettige weg willen behartigen;

h.

het aanwenden van alle wettige middelen, die aan het doel van de vereniging, in de
ruimste zin van het woord, kunnen bijdragen.

3.

De vereniging heeft geen winstoogmerk.

4.

De vereniging draagt er zorg voor dat geen van de leden van haar bestuur of beleidsbepalers
over het vermogen van de vereniging kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Artikel 2
De vereniging is gevestigd te Leusden.
Artikel 3
Leden van de vereniging kunnen alleen zijn:
a.

personen die diabetes hebben; huisgenoten en familieleden van personen die diabetes
hebben;

b.

natuurlijke personen die direct of indirect beroepsmatig betrokken zijn bij het
wetenschappelijk onderzoek omtrent en/of de behandeling van personen die diabetes
hebben;

c.

natuurlijke personen die bereid zijn zich in te zeten voor de realisering van de doelstelling
van de vereniging.
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Artikel 4
Over toelating als lid beslist het bestuur.
Bij niet-toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5
1.

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a.

overlijden;

b.

schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van
de maand volgende op die waarin de opzegging is gedaan;

c.

opzegging door het bestuur. De opzegging geschiedt wanneer een lid zijn
verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;

d.

ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.

2.

Zowel de opzegging door het bestuur van het lidmaatschap als de ontzetting uit het
lidmaatschap

geschiedt

schriftelijk

en

gemotiveerd,

onder

opgaaf

van

de

beroepsmogelijkheid.
3.

Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van het besluit tot opzegging of
ontzetting beroep instellen bij de algemene ledenvergadering.

4.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 6
1.

De algemene ledenvergadering kan het predicaat erelid toekennen aan personen die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor:

2.

a.

de vereniging;

b.

de behandeling en begeleiding van personen die diabetes hebben;

c.

het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben;

d.

het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes en de gevolgen daarvan.

Ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

Artikel 7
1.

Donateurs zijn personen die de vereniging steunen met een jaarlijkse geldelijke bijdrage.

2.

Een donateur heeft toegang tot de bijeenkomsten van de regio, waaronder zijn woonplaats
ressorteert.

3.

Donateurs hebben geen stemrecht.

ORGANISATIE VAN DE VERENIGING
Artikel 8
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De vereniging kent als organen:
a.

de algemene ledenvergadering;

b.

het bestuur.

De algemene ledenvergadering kan uit zijn midden commissies instellen, belast met
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering behoren; een
commissie rapporteert aan en is verantwoording verschuldigd aan de algemene
ledenvergadering.

3.

De algemene ledenvergadering kan bij besluit genomen met ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen een raad van toezicht instellen en aan die raad een bij dat besluit
nauwkeurig te omschrijven deel van haar taken als toezichthouder op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging delegeren. Tot lid van de raad
van toezicht zijn niet benoembaar personen die deel uitmaken van de algemene
ledenvergadering.

4.

De onderlinge verhouding tussen en werkwijze van het bestuur, algemene
ledenvergadering, commissies (en raad van toezicht) voor zover niet blijkend uit deze
statuten wordt nader geregeld in door de algemene ledenvergadering vast te stellen
bestuurs-, commissie- en toezichtreglementen.

5.

De vereniging heeft een bureau (DVN Bureau) onder leiding van een directeur, welk DVN
Bureau het bestuur, de personen die deel uitmaken van de algemene ledenvergadering en
commissies (en de raad van toezicht) alsmede de regio’s bijstaat.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9
Tot de taak van de algemene ledenvergadering behoort onder meer:
a.

het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken in de vereniging;

b.

het zorgen voor een goed bestuur;

c.

het goedkeuren van door het bestuur vastgestelde strategische beleidsplannen voor enig
jaar of een reeks van jaren;

d.

het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde begroting;

e.

het behandelen en goedkeuren van het jaarverslag;

f.

het behandelen en goedkeuren van de financiële rekening en verantwoording van het
bestuur, welke rekening en verantwoording het bestuur binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar aflegt, tenzij de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere
omstandigheden die termijn verlengt;
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g.

het vaststellen van het aantal leden van het bestuur (en de raad van toezicht);

h.

het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur (en de raad van
toezicht);

i.

het in hoogste instantie beslissen over die zaken welke in de statuten en het huishoudelijk
reglement daartoe zijn aangewezen;

j.

het – tenzij er een raad van toezicht is ingesteld – verlenen van decharge aan het bestuur.

Artikel 10
1.

De algemene ledenvergadering bestaat uit vijfentwintig (25) afgevaardigden, voor zoveel
mogelijk verspreid over (de regio’s in) Nederland en rekening houdend met de diverse
aandoeningen/aandachtsgebieden die verband houden met diabetes.
Afgevaardigden kunnen niet zijn leden van het bestuur, (de raad van toezicht) en
werknemers van het DVN Bureau.

2.

De afgevaardigden worden door en uit de leden, voor zoveel mogelijk van de desbetreffende
regio, gekozen voor een termijn van vier jaar; aansluitend op een voorafgaande termijn zijn
zij slechts één maal herkiesbaar.

3.

Elk lid kan aan de verkiezing van afgevaardigden deelnemen; het stemrecht kan worden
uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Aan de leden wordt
gelegenheid geboden kandidaten te stellen.
De kandidaatsteling en (wijze van) verkiezing van afgevaardigden wordt nader geregeld in
een door de algemene ledenvergadering vast te stellen verkiezingsreglement.

4.

De afgevaardigden vertegenwoordigen alle leden van de vereniging en dienen het belang
van alle leden van de vereniging gezamenlijk; de afgevaardigden hebben zitting zonder last
van hun regio.

5.

De algemene ledenvergadering stelt een rooster van aftreden vast; elke afgevaardigde treedt
volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af.

6.

Bij de samenstelling van de algemene ledenvergadering worden voorwaarden gesteld met
betrekking tot de deskundigheid inzake de facetten, die gelet op het doel en de middelen
van de vereniging aandacht van de algemene ledenvergadering vragen.
Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van de algemene
ledenvergadering wat betreft sekse, leeftijd, deskundigheid, sociale-, bedrijfsmatige- en
zorgachtergrond van de leden.
Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door de algemene ledenvergadering
van een profiel van de meest gewenste samenstelling van de algemene ledenvergadering.

7.

De leden van het bestuur (en de leden van de raad van toezicht) en de directeur van de
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vereniging hebben ambtshalve toegang tot de algemene ledenvergaderingen en hebben het
recht om in de algemene ledenvergaderingen het woord te voeren.
8.

De voorzitter en de vicevoorzitter van de algemene ledenvergadering worden door en uit
de afgevaardigden benoemd. De leiding van de algemene ledenvergaderingen berust bij de
voorzitter van de algemene ledenvergadering en in geval van zijn belet of ontstentenis bij
de vicevoorzitter van de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan
een ambtelijk secretaris benoemen die in afstemming met de voorzitter van de algemene
ledenvergaderingen een coördinerende en adviserende rol vervult.

9.

Indien om welke reden dan ook één of meer afgevaardigden ontbreken, vormen de
overblijvende afgevaardigden een volledig bevoegde algemene ledenvergadering.
Bij elke verkiezing van afgevaardigden worden steeds plaatsvervangers voor de betreffende
afgevaardigden gekozen dan wel aangewezen. Uitsluitend de afgevaardigden (dan wel in
voorkomende gevallen hun plaatsvervangers) zijn stemgerechtigd in de algemene
ledenvergadering. Een afgevaardigde kan uitsluitend in geval van ontstentenis worden
vervangen door een plaatsvervanger, dus niet in geval van belet.
De aanwijzing tot afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde vervalt:
a.

na verloop van een termijn van vier (4) jaar, met dien verstande dat een
afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde eenmaal kan worden herkozen;

b.

bij verlies van het gewone lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 11
1.

Iedere afgevaardigde heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

2.

Een afgevaardigde kan aan iedere andere afgevaardigde een volmacht tot stemmen
verlenen, met dien verstande dat het aantal uit te brengen stemmen per afgevaardigde ten
hoogste drie bedraagt.

Artikel 12
De algemene ledenvergadering komt elk jaar ten minste tweemaal bijeen.
Artikel 13
1.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd buitengewone algemene ledenvergaderingen bijeen te
roepen.

2.

Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot
het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering,
is het bestuur verplicht een (buitengewone) algemene ledenvergadering bijeen te roepen
op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

3.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven door aankondiging
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van de buitengewone algemene ledenvergadering kunnen de initiatiefnemers zelf overgaan
tot het bijeenroepen van de buitengewone algemene ledenvergadering met inachtneming
van artikel 14.
4.

Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene ledenvergadering de mogelijkheid
daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het
gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij
de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien
deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

5.

Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel
worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op
een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene ledenvergadering
worden uitgebracht.
In dit lid dient onder schriftelijk te worden verstaan bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap
die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op
schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid
kan worden vastgesteld.

Artikel 14
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels met betrekking tot de wijze van uitnodiging voor,
alsmede het opstellen van de agenda van de algemene ledenvergaderingen.
Artikel 15
1.

De algemene ledenvergadering kan slechts besluiten nemen indien ten minste de
meerderheid van de afgevaardigden aanwezig is. Indien wegens onvoltalligheid geen
besluit kan worden genomen, zal binnen twee weken een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden, beslist over het in de
eerste vergadering aan de orde gestelde.

2.

Het door de (vice)voorzitter van de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
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.

3.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan door één of meer stemgerechtigde aanwezigen betwist, dan vindt een
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nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 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.
BESTUUR
Artikel 16
1.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie personen.

2.

De algemene ledenvergadering bepaalt het aantal leden van het bestuur met inachtneming
van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel.

3.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie daalt, blijft het bestuur bevoegd.

Artikel 17
1.

De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

2.

Tot lid van het bestuur zijn alleen benoembaar meerderjarige personen, lid van de
vereniging zijnde. Ten minste één lid van het bestuur heeft diabetes.

3.

Indien het aantal bestuursleden dat diabetes heeft daalt beneden het minimum van één
blijft het bestuur bevoegd.

Artikel 18
Bij de samenstelling van het bestuur worden voorwaarden gesteld met betrekking tot de
deskundigheid inzake de facetten, die gelet op het doel en de middelen van de vereniging aandacht
van het bestuur vragen.
Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door de algemene ledenvergadering van
een profiel van de meest gewenste samenstelling van het bestuur.
Artikel 19
1.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging door
het uitzetten van beleid en strategie en het zorgen voor de realisatie daarvan, het
organiseren van de nodige (financiële) middelen en het beheren van het vermogen.

2.

Binnen het bestuur worden de taken verdeeld. Deze verdeling van taken laat onverlet dat
het bestuur als collegiaal bestuur opereert; er bestaat geen verschil in verantwoordelijkheid
tussen de leden van het bestuur.

3.

Het bestuur treedt op als eenheid en legt als bestuur verantwoording af aan de algemene
ledenvergadering (en de raad van toezicht).

Artikel 20
De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd.
Artikel 21
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De leden van het bestuur worden voor een termijn van vier jaar benoemd; aansluitend op
een voorafgaande termijn zijn zij slechts één maal herbenoembaar.

2.

De leden van het bestuur treden periodiek af volgens een door het bestuur op te maken
rooster, dat zodanig is ingericht dat continuïteit en vernieuwing worden gewaarborgd.

Artikel 22
De leden van het bestuur hebben recht op een passende bezoldiging en vergoeding van in hun
functie gemaakte onkosten, volgens een door de algemene ledenvergadering vastgestelde
regeling.
Artikel 23
1.

Elk lid van het bestuur kan te allen tijde bij met redenen omkleed besluit door de algemene
ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

2.

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van de
algemene ledenvergadering tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

3.

Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontslag van een lid van het bestuur kan
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.

4.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a.

door periodiek aftreden;

b.

door bedanken;

c.

door ondercuratelestelling;

d.

door besluit van de algemene ledenvergadering;

e.

door verlies van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 24
1.

Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn, onverminderd
het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
a.

het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, alsmede 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, indien
het object of belang van zodanige overeenkomsten (in totaal) in het betreffende
kalenderjaar meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het eigen vermogen van
de vereniging blijkens de laatstelijk vastgestelde jaarrekening;

b.

de duurzame rechtstreekse samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede
verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of
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verbreking van ingrijpende betekenis is;
c.
2.

de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de vereniging.

Op het ontbreken van de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering
kan tegenover derden beroep worden gedaan.

Artikel 25
1.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee
gezamenlijk handelende leden van het bestuur, onder wie bij voorkeur de voorzitter.

2.

Bij ontstentenis van het bestuur komt vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de
voorzitter van de algemene ledenvergadering.

Regio’s
Artikel 26
1.

De algemene ledenvergadering besluit over de instelling, de aanpassing en de opheffing
van regio’s. Een regio bestaat uit een aantal nader te bepalen werkgebieden.

2.

De regio’s zijn administratieve onderdelen van de vereniging. Zij mogen geen
rechtspersoonlijkheid bezitten dan na voorafgaande toestemming van de algemene
ledenvergadering, die bij zijn toestemming voorwaarden kan stellen.

3.

Alle regio’s vormen samen een landelijk Regionetwerk. De werkwijze wordt nader
uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.

Artikel 27
1.

Als regel geldt dat een lid wordt ingedeeld bij de regio waartoe zijn woonplaats behoort,
tenzij het lid een andere indeling wenst.

2.

Leden die in het buitenland wonen, maken deel uit van de regio waartoe de gemeente ´sGravenhage behoort.

Artikel 28
De regio heeft tot taak het organiseren van regionale en lokale activiteiten passend binnen de
doelstelling van de vereniging.
Artikel 29
1.

Het bestuur kan voor elke regio personen (“regiovrijwilligers”) benoemen die
verantwoordelijk zijn voor de activiteiten in de betreffende regio. De wijze waarop en de
regeling van de werkzaamheden wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

2.

Het huishoudelijk reglement regelt:
a.

de toegankelijkheid tot en het deelnemen aan beraadslagingen in de vergaderingen
van de regio’s:

b.

de werkwijze van de regio’s.

10

van

Grafhorst notarissen

GELDMIDDELEN
Artikel 30
1.

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar van de vereniging, is gelijk aan het kalenderjaar.

2.

Wanneer bij de aanvang van een nieuw boekjaar de daarop betrekking hebbende begroting
nog niet is vastgesteld door de algemene ledenvergadering, is het bestuur gedurende ten
hoogste zes kalendermaanden gerechtigd per kalendermaand uitgaven te doen tot één
twaalfde deel van de raming, opgenomen in de laatste door de algemene ledenvergadering
vastgestelde begroting.

Artikel 31
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a.

contributies van de leden;

b.

jaarlijkse bijdragen van donateurs;

c.

schenkingen en giften;

d.

subsidies;

e.

erfstellingen, welke slechts mogen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving, en legaten;

f.

overige inkomsten.

Artikel 32
De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, door de algemene
ledenvergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen.
Artikel 33
1.

De controle en het toezicht op het financieel beheer en de financiële administratie is
opgedragen aan een door de algemene ledenvergadering aangewezen accountant.

2.

De accountant onderzoekt de financiële rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt verslag van dit onderzoek uit aan de algemene ledenvergadering casu quo raad van
toezicht onder gelijktijdige aflegging van een verklaring.

3.

Het bestuur is verplicht aan de aangewezen accountant alle door deze gewenste
inlichtingen te verstrekken, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden te geven.

STEMMINGEN
Artikel 34
1.

Voor zover bij de wet, in deze statuten en in het huishoudelijk reglement geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van alle verenigingsorganen
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
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Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij
schriftelijke stemming wordt verlangd.

3.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.

4.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij de
vergadering besluit de zaak in de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde te stellen.

5.

Indien bij de stemming over personen niemand bij de eerste stemming de meerderheid
heeft verkregen, volgt een tweede vrije stemming; indien ook bij deze tweede stemming
niemand de meerderheid heeft verkregen, zal een herstemming plaats vinden tussen de
personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

6.

Indien het bij de herstemming gaat om de benoeming van één persoon, vindt de
herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben
verenigd. Indien het gaat om de benoeming van meerdere personen vindt de herstemming
plaats tussen tweemaal zoveel personen als gekozen moeten worden.

7.

Bij herstemming wordt benoemd verklaard;
a.

degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd;

b.

degene die is aangewezen door het lot indien de stemmen staken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 35
1.

De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een huishoudelijk
reglement vast.

2.

3.

Het huishoudelijk reglement geeft voorschriften of nadere voorschriften over:
a.

de onderwerpen in deze statuten genoemd;

b.

andere daarvoor in aanmerking komende onderwerpen.

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.

4.

De voorschriften van het huishoudelijk reglement hebben voor de vereniging en haar leden,
alsmede voor alle organen van de vereniging dezelfde bindende kracht als de statuten.

5.

De algemene ledenvergadering beslist op voorstel van het bestuur over wijzigingen van het
huishoudelijk reglement.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 36
1.

De algemene ledenvergadering beslist over wijziging van de statuten. De wijziging treedt
niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is gepasseerd.
Ieder van de leden van het bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
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verlijden.
2.

Bij de bijeenroeping voor de algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot
statutenwijziging zal worden behandeld, dient zulks te worden vermeld.

3.

Een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen dient met de agenda ten minste vijftien dagen voor de
algemene ledenvergadering aan alle afgevaardigden toegezonden te worden.
De voorstellen liggen ten minste vijftien dagen voor de aanvang van de algemene
ledenvergadering ten kantore van het DVN Bureau ter inzage.

4.

Een voorstel tot wijziging van de statuten kan slechts worden aangenomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 37
1.

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door een op voorstel van het
bestuur daartoe bijeengeroepen buitengewone algemene ledenvergadering.

2.

Het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing op een voorstel tot ontbinding van de vereniging.

3.

Ingeval tot ontbinding van de vereniging wordt besloten is het bestuur belast met de
vereffening van de zaken van de vereniging, een en ander met inachtneming van het ter
zake bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4.

De algemene ledenvergadering beslist over de bestemming welke aan een eventueel batig
saldo zal worden gegeven, en wel uitsluitend aan een algemeen nut beogende instelling
(anbi) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en bij voorkeur
aan een instelling die zich ten doel stelt de belangen van personen die diabetes hebben te
behartigen, met dien verstande dat het saldo nimmer onder de leden kan worden verdeeld.

5.

Gedurende de vereffening blijven de statuten en het huishoudelijk reglement zoveel als
nodig van kracht.

SLOTBEPALING
Artikel 38
1.

In alle geschillen tussen de vereniging en één of meer van haar leden beslist het bestuur.

2.

Bij verschil van opvatting over de uitleg van enige bepaling van statuten of huishoudelijk
reglement beslist het bestuur.

3.

In de onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen staat voor de betrokken leden en de
betrokken verenigingsorganen beroep open op de algemene ledenvergadering.
Dit beroep moet worden ingesteld binnen één maand na mededeling van de beslissing van
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het bestuur. De algemene ledenvergadering doet uitspraak in zijn eerstvolgende
vergadering.
4.

In alle gevallen, niet voorzien in de statuten en het huishoudelijk reglement, beslist het
bestuur, behoudens de rechten van de algemene ledenvergadering.
HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van haar identiteitsbewijs,
zodat zij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij heeft verklaard dat zij een concept
van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte
ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in
Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 22 januari 2021
Ivo Thijs van der Zijl, notaris
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