
Van Door ne © 
Advocaten • Notarissen • Fiscalisten 

DOORLOPENDE TEKST 
van de statuten van: 

Herstellingsoordvereniging Dennen/ieuve/ 
zoals deze luiden sinds 

5 april 2013 



VAN DOORNE N.V. 
SUND/60011461 

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid: Herstellingsoordvereniging Dennenfteuve/, zoals deze luiden sinds 5 
april 2013. 

STATUTEN: 
BEGRIPSBEPALINGEN 
Artikel 1 
1. In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. afgevaardigden: de leden die zitting hebben in de ledenraad; 
b. bestuur: het orgaan van de vereniging, dat belast is met het bestuur van de 

vereniging en de uitvoering van besluiten van de ledenraad; 
c. leden: de leden van de vereniging; 
d. ledenorganisatie: de relatie tussen de vereniging en haar leden; 
e. ledenraad: de vergadering van afgevaardigden van de vereniging; 
f. lidmaatschap: het lidmaatschap van de vereniging; 
g. raad van toezicht: de raad van toezicht van de vereniging; 
h. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax of e-mail of enig 

ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en 
reproduceerbaar is; 

i. vereniging: de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerst door 
deze statuten; 

j . vergadering van de ledenraad: een bijeenkomst van de ledenraad en andere 
personen metvergaderrechten. 

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven. 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip 
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of 
woord in en omgekeerd. 

4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het 
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. 

NAAM EN ZETEL 
Artikel 2 
1. De vereniging draagt de naam: Herstellingsoordvereniging Dennenfteuve/. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hilversum. 
DOEL 
Artikel 3 
1. De vereniging heeft ten doel: 

a. de exploitatie van een of meerdere somatische herstellingsoorden; 
b. het bevorderen van somatische herstellingsoordzorg in het algemeen; 
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c. het tegemoetkomen in de kosten van zorg in de onder b. bedoelde 
herstellingsoorden; 

alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, in de meest ruime zin van 
het woord. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. het bouwen, kopen of huren van herstellingsoorden, alles in de ruimste zin van 

het woord; 
b. het oprichten en in stand houden van rechtspersonen, organen of instellingen 

dan wel het deelnemen hierin en/of het voeren van de directie hierover, van 
welke de werkzaamheden het bereiken van de doelstellingen van de vereniging 
kunnen bevorderen; 

c. samenwerking met andere instellingen met soortgelijk doel; 
d. het sluiten van overeenkomsten met personen en instellingen welke in het 

kader van de doelstelling van de vereniging noodzakelijk dan wel gewenst zijn; 
e. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van 

zekerheden (zoals garanties en hypotheken) en het (doen) financieren van 
andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook voor zover dit 
bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid 1 van dit artikel; 

f. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en 
beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling 
van de vereniging of rechtspersonen waarover de vereniging het beheer en/of 
bestuur voert; 

g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
GELDMIDDELEN 
Artikel 4 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies; 
b. bijdragen van donateurs; 
c. inkomsten uit eigendommen; 
d. bijzondere heffingen/incidentele omslagen; 
e. vergoedingen voor bewezen diensten; 
f. andere geldelijke bijdragen zoals erfstellingen, legaten en schenkingen; 
g. andere langs wettige weg verkregen baten. 

2. Erfstellingen kunnen slechts onder het recht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 
ORGANISATIE 
Artikel 5 
De vereniging kent als organen: 
a. de ledenraad; 
b. de raad van toezicht; 
c. het bestuur. 
LEDEN EN DONATEURS 
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Artikel 6 
1. De vereniging kent leden en donateurs. 
2. Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, zich 

als lid hebben aangemeld en als zodanig tot het lidmaatschap zijn toegelaten. 
3. Donateurs zijn rechtspersonen of natuurlijke personen, die het doel van de vereniging 

willen bevorderen door het verlenen van een periodieke bijdrage en als zodanig door 
het bestuur zijn toegelaten. 

LEDEN; TOELATING EN OVERDRACHT 
Artikel 7 
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Het bestuur kan de toelating slechts 

weigeren op grond van zwaarwichtige redenen. Wanneer het bestuur tot niet toelating 
besluit, wordt de betrokkene schriftelijk hiervan in kennis gesteld. Bij niet-toelating kan 
de ledenraad alsnog tot toelating besluiten. 

2. De wijze van aanmelding en de voorwaarden voor toelating van leden kan nader 
worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 

3. Het bestuur houdt een ledenregister waarin de namen en (e-mail)adressen van alle 
leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht de hiervoor bedoelde gegevens, 
alsmede wijzigingen daarin, schriftelijk aan het bestuur op te geven. 

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

LEDEN; EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN SCHORSING 
Artikel 8 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde 
van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste drie maanden, dat wil zeggen uiterlijk één oktober. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 
het einde van het eerstvolgende boekjaar. Bij opzegging eindigt het lidmaatschap 
echter onmiddellijk: 
a. indien naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs van het lid niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
b. binnen vier weken nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 

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

c. binnen vier weken nadat aan een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie of juridische 
splitsing. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het 
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lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: 
a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet 

volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende 
boekjaar heeft voldaan; 

b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat 
moment door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. 

4. De opzeggingstermijn is bij opzegging namens de vereniging eveneens drie maanden. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 
het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke 
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De 
opzegging geschiedt steeds schriftelijk, daaronder mede begrepen e-mail en fax, met 
opgave van de redenen. 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer 
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het 
bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt en met opgave 
van de reden(en). Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst 
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende 
de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. 

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

LEDEN; RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Artikel 9 
1. Aan de leden wordt desgevraagd uitgereikt een exemplaar van de statuten en 

reglementen van de vereniging. 
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, de contributie, die 

door het bestuur wordt vastgesteld. 
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 

de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
BESTUUR; SAMENSTELLING EN BENOEMING 
Artikel 10 
1. Het besturen van de vereniging is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit ten 

minste één bestuurder. 
2. De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. De voorzitter van het bestuur 

wordt in functie benoemd. 
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van 

het hierna bepaalde. 
4. De benoeming van een bestuurder geschiedt aan de hand van een door de raad van 

toezicht vast te stellen (openbare) selectieprocedure en profielschets. De profielschets 
bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een bestuurder dient te beschikken 
en kan deel uitmaken van een reglement. Bij het ontstaan van een vacature gaat de 
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raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. 
5. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige bestuurders over een 

voorgenomen benoeming van een bestuurder. 
Voorts geeft de raad van toezicht aan de cliëntenraad en de ondernemingsraad 
kennis van een voorgenomen benoeming van een bestuurder en stelt deze 
overeenkomstig het bepaalde in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet) respectievelijk de Wet op de 
Ondernemingsraden in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. 

6. De bestuurders worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, of voor 
een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. 

7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van 
het bestuur geschiedt door de raad van toezicht. 

8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het 
bestuur zijn bevoegdheden. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een 
vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen, waarin de voorziening in de 
vacature(s) aan de orde komt. 

9. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur worden de bestuurders periodiek 
beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, 
kan reglementair worden uitgewerkt. 

BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS 
Artikel 11 
1. Een bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst of 

ontslagen. De raad van toezicht besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid 
van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 
de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig is. Indien in deze 
vergadering niet voldoende leden van de raad van toezicht aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste 
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van toezicht 
met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen 
besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 

2. De schorsing eindigt wanneer de raad van toezicht niet binnen drie maanden daarna 
tot ontslag heeft besloten. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld 
zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en kan zich daarbij 
door een raadsman doen bijstaan. 

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens 
ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. De 
raad van toezicht geeft voorts de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen 
ontslag van een bestuurder en stelt deze overeenkomstig het bepaalde de Wet op de 
Ondernemingsraden in de gelegenheid dienaangaande advies uit te brengen. 

4. Een aftredend bestuurder defungeert en de nieuw benoemde bestuurder treedt in 
functie onmiddellijk na afloop van de vergadering waarin de benoeming plaatsvond. 

5. Een bestuurder defungeert voorts: 
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a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; 
b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; 
c. door zijn ontslag door de rechtbank; 
d. door het overlijden van een bestuurder; 
e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. 

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur 
tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). Ingeval van ontstentenis of belet van alle 
bestuurders of de enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de 
raad van toezicht aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij ontstentenis of 
belet van alle bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. 

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel 12 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging. Het bestuur is belast met de realisatie van de doelstelling van de 
vereniging en de met haar verbonden instelling(en), de strategie en het beleid met de 
daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede voor de kwaliteit en veiligheid 
van de door de vereniging en de eventueel met haar verbonden rechtspersonen en 
instellingen te verlenen zorg. 

2. Bij de vervulling van de taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel 
en het belang van de vereniging en houdt rekening met de bijzondere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging en de direct bij de 
vereniging betrokken belanghebbenden. 

3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van 
toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak 
van de raad van toezicht. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek 
verslag uit. 

4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en 
tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. 

5. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van zowel de raad van 
toezicht als de ledenraad voor: 
a. het doen van investeringen en verplichtingen boven een bij reglement nader 

vast te stellen bedrag; 
b. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere 

rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende 
betekenis is voor de vereniging en/of de met haar verbonden rechtspersonen 
en instellingen; 

c. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in 
een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, 
alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; 
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d. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet 
ten behoeve van een derde; 

e. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders 
en/of leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn 
voor de vereniging en/of voor de betreffende bestuurders en/of leden van de 
raad van toezicht; 

f. het namens de vereniging uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, 
schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het 
uitoefenen van stemrecht op door de vereniging gehouden aandelen in het 
kapitaal van vennootschappen; 

g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van 
een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen 
of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de vereniging; 

h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 
aantal werknemers van de vereniging; 

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

6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur dan die 
genoemd in lid 5 aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen 
duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. 
De raad van toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als hiervoor bedoeld 
in lid 5 en in de vorige zin, die is voorzien in de begroting, goedkeuring door de raad 
van toezicht niet is vereist. 

7. Het ontbreken van de goedkeuring voor een besluit zoals bedoeld in de leden 5 en 6 
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. 

BESTUUR; VERGADERING EN BESLUITVORMING 
Artikel 13 
1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per boekjaar en voorts wanneer een 

bestuurder dat nodig acht. 
2. Binnen het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Een bestuurder kan zich ter 

vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere 
bestuurder. 

3. Alle besluiten van het bestuur dienen te worden genomen met een volstrekte 
meerderheid van stemmen. 

4. Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de 
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

5. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden notulen opgemaakt. 
De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten 
blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Bij 
staking van de stemmen besluit de voorzitter van het bestuur. 

6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit 
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schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel 
uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. 

7. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de 
eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden. 

RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING EN BENOEMING 
Artikel 14 
1. De vereniging heeft een raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie en ten 

hoogste zeven natuurlijke personen. Leden van de raad van toezicht kunnen niet zijn 
personen die in dienst zijn van de vereniging. 

2. Leden van de raad van toezicht worden, met inachtneming van het bepaalde in de 
leden 3 en 4, benoemd door de ledenraad. 

3. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een 
door de ledenraad vast te stellen profielschets en met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 19. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een lid 
van de raad van toezicht dient te voldoen. Bij voorkeur beschikt ten minste één lid van 
de raad van toezicht over voor de vereniging relevante kennis en ervaring in de zorg. 
Bij het ontstaan van een vacature gaat de ledenraad na of nadere uitwerking en/of 
aanpassing van de profielschets nodig is. 

4. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de raad van toezicht 
ten opzichte van elkaar, het bestuur van de vereniging en haar instelling(en) en welk 
deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

5. Indien en voor zover de vereniging een cliëntenraad heeft ingesteld, heeft de 
cliëntenraad het recht een bindende voordracht te doen zoals omschreven in de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende wet) ter vervulling van één zetel in de raad van toezicht. 
Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de ledenraad te zijn 
uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de ledenraad vrij in de voordracht ter 
vervulling van de vacature. Als de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar 
de mening van de ledenraad niet voldoet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad 
uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Heeft de cliëntenraad niet binnen drie 
maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming 
opgemaakt, dan is de ledenraad vrij in de voordracht ter vervulling van de vacature. 

6. Een op voordracht van de cliëntenraad benoemd lid van de raad van toezicht vervult 
zijn taak zonder last, ruggespraak of mandaat van de cliëntenraad en onafhankelijk 
van de bij de vereniging dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen. 

7. Het besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht kan door de ledenraad 
met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen. 

8. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en indien gewenst, een 
vicevoorzitter aan. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van 
toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. 

9. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn 
benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is één maal 
herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van 
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toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature 
hij werd benoemd, tenzij de ledenraad uitdrukkelijk anders bepaalt. 

10. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden. 
11. De leden van de raad van toezicht kunnen een beloning ontvangen voor de door hen 

ten behoeve van de vereniging te verrichten uitvoerende werkzaamheden, alsmede 
een vergoeding voor de door hen gemaakte (on)kosten. De hoogte hiervan wordt 
vastgesteld door de ledenraad, conform de voor de sector gezondheidszorg geldende 
richtlijnen. 

RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING EN ONTSLAG 
Artikel 15 
1. Een lid van de raad van toezicht kan door de ledenraad worden geschorst en 

ontslagen wegens onder meer: 
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de ledenraad het 

in het belang van de vereniging oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad 
van toezicht redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden verlangd. 

2. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met twee derde 
meerderheid in een vergadering waarin ten minste twee derde van de afgevaardigden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet ten minste twee derde van de 
afgevaardigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe 
vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit tot schorsing of ontslag kan 
worden genomen met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden. 

3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de ledenraad binnen drie 
maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid 
van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij 
gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. 
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen 
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, 
ingaande op de dag waarop de ledenraad het besluit tot handhaving heeft genomen. 

4. Het lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, 
schorsing en/of handhaving daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 
vergadering van de ledenraad waarin zijn ontslag, schorsing en/of handhaving 
daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door 
een raadsman. 

5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: 
a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 
b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; 
c. door ontslag door de rechtbank; 
d. indien hij in verhouding tot een bestuurder of lid van de raad van toezicht komt 

te staan als bedoeld in artikel 19 lid 1. Indien deze omstandigheid zich 
voordoet, beslist de ledenraad wie van de twee personen die het aangaat, zal 
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defungeren; 
e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 19 lid 3; 
f. door zijn overlijden. 

6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de 
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van 
toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. 

RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel 16 
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en 

op de algemene gang van zaken in de vereniging en de met haar verbonden 
instellingen. Hij staat het bestuur met raad terzijde. 

2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het 
belang van de vereniging en houden zij rekening met de bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de vereniging en de direct bij de vereniging betrokken 
belanghebbenden. 

3. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de 
hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële 
risico's en het beheers- en controlesysteem van de vereniging. 

4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk 
daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van 
toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de vereniging en het 
recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de 
vereniging. 

5. De leden van de raad van toezicht kunnen het bestuur aanwijzingen geven omtrent de 
soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de 
informatieverstrekking door het bestuur. 

6. Het bestuur en de raad van toezicht stellen gezamenlijk een reglement vast waarin in 
elk geval de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van 
toezicht en de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld, 
worden vastgelegd. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de ledenraad. 

7. De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren zonder het bestuur. 
De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met het bestuur als geheel een 
evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in 
relatie tot elkaar. De raad van toezicht verstrekt het verslag van de evaluaties aan de 
ledenraad en aan de cliëntenraad. 

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN BESLUITVORMING 
Artikel 17 
1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht 

één stem. De raad van toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. 

2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van 
toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de 
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helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. Indien 
de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin 
geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, 
waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle 
leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het 
bepaalde in lid 6. 

3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. 

4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, 
zo deze afwezig is, door de vicevoorzitter. Indien tevens de vicevoorzitter afwezig is, 
wordt de vergadering voorgezeten door een door de raad van toezicht uit zijn midden 
aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de 
betreffende vergadering. 

5. Vergaderingen van de raad van toezicht worden ten minste drie maal per jaar 
gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verlangen. 
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht. Zij 
vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen 
onderwerpen. 
De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping 
en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter 
uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden 
verkort. 

6. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk 
geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende 
voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van 
de raad van toezicht. 

7. Bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen 
van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door de raad van toezicht 
verlangde inlichtingen te verstrekken. 

8. De werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht en al wat het functioneren 
van de raad van toezicht betreft nader vastleggen in een reglement. 

VERTEGENWOORDIGING EN TEGENSTRIJDING BELANG 
Artikel 18 
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuurders. 

2. Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan één of meer bestuurders en 
ook aan andere personen een al dan niet doorlopende (beperkte) volmacht verlenen 
om de vereniging te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de 
vereniging met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De volmacht wordt 
schriftelijk vastgelegd. 

3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 
bestuurders, blijft het bepaalde in lid 1 onverkort van kracht tenzij de ledenraad één of 
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meer andere personen heeft aangewezen om de vereniging in het desbetreffende 
geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van het bestuur tot 
het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer 
bestuurders in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van 
toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. 

ONVERENIGBAARHEDEN EN BELANGENVERSTRENGELING 
Artikel 19 
1. Een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of bloed- en aanverwant 

tot in de tweede graad, met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een 
(potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap 
van het bestuur of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van 
één van deze organen zijn. 

2. Niet voor benoeming tot lid van het bestuur komen in aanmerking personen - alsmede 
hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede 
graad - die: 
a. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de raad 

van toezicht van de vereniging, 
b. lid zijn van de raad van toezicht van de vereniging of van een andere 

zorgorganisatie die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de 
vereniging verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of 
dochtermaatschappij anderszins verbonden is met de vereniging. 

3. Tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit, komen niet voor benoeming tot lid 
van de raad van toezicht in aanmerking personen - alsmede hun echtgenoot, 
geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad - die: 
a. belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de vereniging en/of met 

haar verbonden rechtspersonen; 
b. in de drie voorafgaande jaren (ex-)werknemer van de vereniging of hiermee 

verbonden rechtspersonen zijn geweest, dan wel op basis van een 
toelatingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht voor de vereniging 
werkzaam zijn geweest; 

c. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke 
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de 
medewerkers; 

d. zitting hebben in de cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van 
de instellingen van de vereniging en/of hiermee verbonden rechtspersonen; 

e. een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid 
van de raad van toezicht of met een bestuurder; 

f. in drie jaar voorafgaande aan de benoeming bestuurder van de vereniging zijn 
geweest; 

g. lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie 
die binnen het verzorgingsgebied van de vereniging geheel of gedeeltelijk 
dezelfde werkzaamheden als de vereniging verricht, tenzij de andere 
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zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw 
verbonden is met de vereniging; 

h. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van 
toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie 
met het belang van de vereniging dan wel tot ongewenste vermenging van 
belangen. 

4. Bestuurders en leden van de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, 
geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen 
enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen 
aan of overeenkomsten met de vereniging. 

5. Bestuurders en leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het 
bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan 
de voorzitter van de raad van toezicht. 

LEDENRAAD 
Artikel 20 
1. De ledenraad bestaat uit een door de ledenraad te bepalen aantal afgevaardigden van 

de vereniging van ten minste vijf personen. De afgevaardigden worden door en uit de 
leden gekozen op voordracht van de ledenraad op de wijze als in het volgende artikel is 
vermeld. 

2. Aan de ledenraad komen voorts alle bevoegdheden toe welke bij deze statuten of bij 
eventuele reglementen aan de ledenraad zijn opgedragen, dan wel krachtens 
dwingendrechtelijke bepalingen door de wet aan de ledenraad zijn voorbehouden. 

3. De ledenraad heeft de bevoegdheid onderwerpen de vereniging betreffende onder de 
aandacht van het bestuur te brengen. 

4. De ledenraad laat zich in zijn functioneren zoveel mogelijk leiden door hetgeen onder 
de leden leeft. 

5. In de vergadering van de ledenraad stemmen de afgevaardigden zonder last of 
ruggenspraak. 

LEDENRAAD; BENOEMING AFGEVAARDIGDEN 
Artikel 21 
1. Afgevaardigden voor de ledenraad worden gekozen aan de hand van een 

profielschets die ter zake van de verkiezing van afgevaardigden aan de hand van de 
afspiegelingscriteria zoals deze zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

2. De ledenraad stelt op voorstel van het bestuur een profielschets vast voor de 
samenstelling van de ledenraad, rekening houdend met de aard van de vereniging, 
haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de 
afgevaardigden. Het bestuur bespreekt een voorstel tot vaststelling of wijziging van de 
profielschets met de raad van toezicht alvorens het aan de ledenraad voor te leggen. 

3. Niet tot afgevaardigde kunnen worden benoemd: 
a. een lid van de raad van toezicht van de vereniging; 
b. een bestuurder van de vereniging; 
c. een werknemer van de vereniging. 

4. Eens per vier jaar treden de afgevaardigden op één januari af volgens een door de 

60011461/ 975122_1 Doorlopende tekst Herstellingsoordvereniging Dennenfreuve/ 13 



ledenraad op te stellen rooster. Een afgevaardigde is eenmaal terstond herkiesbaar. 
Behoudens volgens rooster, als vermeld in dit lid, en ten gevolge van een tussentijds 
vrijwillig aftreden eindigt de zittingsperiode van een afgevaardigde: 
a. wanneer deze ophoudt lid van de vereniging te zijn; 
b. wanneer deze in functie treedt als bestuurder of lid van de raad van toezicht; 
c. wanneer deze werknemer van de vereniging wordt; 
d. door ontslag door de ledenraad indien de afgevaardigde een 

geheimhoudingsplicht heeft geschonden, anderszins het vertrouwen van de 
ledenraad heeft verloren of niet meer in staat geacht moet worden de functie 
van afgevaardigde te blijven vervullen. 

Een geschorst lid van de vereniging geldt tevens als een geschorste afgevaardigde. 
5. De verkiezing van de afgevaardigden geschiedt (zowel ter vervulling van volgens 

rooster te ontstane vacatures als ter vervulling van tussentijds ontstane vacatures) uit 
de leden bij kandidaatstelling en wel op de wijze als vermeld in de volgende leden van 
dit artikel. De procedure van de periodieke verkiezingen van de afgevaardigden vangt 
aan ten minste vier maanden vóór het verstrijken van de zittingsperiode van de 
volgens rooster aftredende afgevaardigden. 
Personen die tot afgevaardigde worden gekozen, treden in functie op één januari van 
het jaar volgende op dat van hun verkiezing. Personen die tot afgevaardigde worden 
gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treden in functie 
terstond na voltooiing van de benoemingsprocedure. 

6. In geval van ontstentenis van een of meer afgevaardigden blijft de ledenraad wettig 
samengesteld, met dien verstande, dat zodra er drie (of meer) vacatures zijn zo 
spoedig mogelijk dient te worden overgegaan tot tussentijdse verkiezingen op de wijze 
als in dit artikel is bepaald, teneinde in alle ontstane vacatures te voorzien. 
Onverminderd het in de vorige zin bepaalde is de ledenraad bevoegd te verlangen dat 
in een tussentijdse vacature wordt voorzien op de wijze als in de vorige zin bedoeld, 
indien en zodra zich een vacature voordoet. Personen die tot afgevaardigden zijn 
benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature treden af op het tijdstip waarop 
de afgevaardigde, wiens zetel vacant was, zou aftreden. 

7. De benoeming van een afgevaardigde voor de ledenraad geschiedt aan de hand van 
een door de ledenraad vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de 
kwaliteiten en deskundigheden waaraan een afgevaardigde voor de ledenraad dient te 
voldoen. Ten minste vier maanden vóór het verstrijken van de zittingsperiode van de 
volgens rooster aftredende afgevaardigden, stelt de ledenraad de profielschets op dan 
wel beoordeelt de ledenraad of de profielschets nog voldoet en stelt deze desgewenst 
bij. De ledenraad stelt deze profielschets binnen twee weken aan het bestuur ter 
beschikking. Het bestuur publiceert de vacature en de profielschets op de website van 
de vereniging en neemt deze voorts op in de eerstvolgende berichtgeving van de 
vereniging aan de leden met de mededeling, dat leden zich gedurende een maand als 
kandidaat kunnen aanmelden, onder vermelding van de wijze waarop dat dient te 
geschieden. Na afloop van deze periode verstrekt het bestuur de gegevens van de 
kandidaten aan de ledenraad. Op basis van deze gegevens en aan de hand van de 
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profielschets selecteert de ledenraad een persoon uit de leden die zich kandidaat 
hebben gesteld en benoemt deze persoon tot afgevaardigde voor de ledenraad. 
Indien de ledenraad geen van leden die zich hebben aangemeld geschikt acht, kan de 
ledenraad na overleg met de raad van toezicht besluiten om de procedure opnieuw te 
doorlopen. 

8. Een nadere uitwerking van de regeling van de verkiezing van de afgevaardigden kan 
worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

LEDENRAAD; VERGADERINGEN 
Artikel 22 
1. De ledenraad komt zo dikwijls bijeen als de voorzitter van de ledenraad dit nodig acht 

dan wel ten minste twee afgevaardigden of het bestuur zulks verlangt, doch ten 
minste tweemaal per jaar. 

2. Het bestuur van de vereniging roept de ledenraad bijeen. Op schriftelijk verzoek van 
de voorzitter of twee afgevaardigden van de ledenraad, is het bestuur verplicht tof 
bijeenroeping van een vergadering van de ledenraad, te houden op een termijn van 
niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien door het bestuur aan 
dit verzoek tot oproeping binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kan/kunnen de verzoeker(s) zelf tot die oproeping overgaan op de wijze waarop het 
bestuur de ledenraad dient op roepen. 

3. De oproeping tot de vergadering van de ledenraad geschiedt schriftelijk - per de laatst 
door de afgevaardigden aan de vereniging opgegeven adressen - aan alle 
afgevaardigden, alle leden van het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten 
minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder 
niet begrepen. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van 
het bestuur/de voorzitter van de ledenraad, kan de oproeptermijn worden verkort tot 
zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder begrepen. 
Voor vergaderingen waar een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding op de 
agenda staat, kan de oproeptermijn niet worden verkort. Indien aan het bepaalde in de 
vorige zinnen van dit lid niet is voldaan, kunnen geen wettige besluiten worden 
genomen tenzij met algemene stemmen van alle in functie zijnde afgevaardigden, 
ledere afgevaardigde, alsmede iedere bestuurder en ieder lid van de raad van toezicht 
is verplicht zijn adres aan de vereniging op te geven en om wijzigingen daarin terstond 
aan de vereniging te melden. Het bestuur houdt deze adressen permanent ter 
beschikking van de ledenraad. 

4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
LEDENRAAD; TOEGANG EN LEIDING VAN DE VERGADERING 
Artikel 23 
1. Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben naast de afgevaardigden, de 

bestuurders en de leden van de raad van toezicht. Geen toegang tot de 
vergaderingen hebben afgevaardigden, bestuurders en leden van de raad van 
toezicht die als zodanig zijn geschorst. Leden van de vereniging die niet tot een 
categorie behoren zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid, hebben geen toegang 
tot de vergaderingen, behoudens het in lid 2 bepaalde. 
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2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van 
de vergadering. 

3. Bestuurders en leden van de raad van toezicht hebben het recht in de vergadering het 
woord te voeren en hebben in de vergadering een adviserende stem, een en ander 
tenzij de ledenraad in bijzondere gevallen anders besluit. 

4. De vergadering van de ledenraad wordt geleid door één van de voorzitters van het 
bestuur en bij hun afwezigheid door een door het bestuur in onderling overleg 
aangewezen bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering 
zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de 
in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. 

5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter daartoe 
aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden in dezelfde of in de 
eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 
notulist van die vergadering ondertekend. 

LEDENRAAD; STEMRECHT EN BESLUITVORMING 
Artikel 24 
1. ledere afgevaardigde brengt ter vergadering één stem uit. Een afgevaardigde kan aan 

een andere afgevaardigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn 
stem. Een afgevaardigde kan slechts voor één andere afgevaardigde krachtens 
schriftelijke volmacht stem uitbrengen. Voor zover in de statuten niet anders is 
bepaald, kan de ledenraad met volstrekte meerderheid van stemmen besluiten 
nemen, mits ter vergadering ten minste twee derde van de in functie zijnde 
afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Tenzij de vergadering anders 
beslist, wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. Een 
eenstemmig besluit van alle afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een 
besluit van de ledenraad. 

2. Indien de stemmen staken over een voorstel over zaken, is het voorstel verworpen. 
Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de 
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één 
persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is 
gestemd en de stemmen staken. Bij vermelde herstemmingen wordt telkens gestemd 
tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 
stemmen is uitgebracht. 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een 
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is 
gekozen. In geval van loting bepaalt de voorzitter van de vergadering de wijze van 
loting. 

3. In alle gevallen waarin de ledenraad geen besluit kan nemen omdat aan het 
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quorumvereiste niet is voldaan, geldt dat, tenzij anders in deze statuten is bepaald, 
binnen vier weken een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden wordt op de 
wijze zoals bepaald in het vijfde lid van dit artikel evenwel met uitzondering van de 
aldaar genoemde termijnen, waarin omtrent de punten, waarover in de eerste 
vergadering geen besluit kon worden genomen, rechtsgeldig kan worden besloten 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden. 

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de ledenraad wordt een verslag 
gemaakt. 

5. Zolang in een vergadering alle afgevaardigden 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 
van de vereniging - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied 
of is enig ander voorschrift omtrent de vermelding van de te behandelen onderwerpen 
en/of het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

6. De afgevaardigden kunnen besluiten van de ledenraad in plaats van in een 
vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle afgevaardigden. 

7. De ledenraad kan uit zijn midden een commissie aanwijzen bestaande uit drie leden, 
welke is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de ledenraad en de 
voorbereiding van de vergaderingen van de ledenraad. De samenstelling, wijze van 
benoeming en het verdere functioneren van de commissie zullen nader worden 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 29 van deze statuten. 

ENQUÊTERECHT 
Artikel 25 
1. De cliëntenraad heeft de in artikel 346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van 
een onderzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan niet eerder worden 
ingediend dan nadat de cliëntenraad eerst in overleg is getreden met het bestuur en/of 
de raad van toezicht over de wens een dergelijk verzoek in te dienen en de 
mogelijkheden heeft verkend om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur 
gevoerde beleid op andere wijze weg te nemen. 

BOEKJAAR JAARVERSLAG EN JAARREKENING 
Artikel 26 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 

deze termijn door de ledenraad, brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang 
van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid, en legt dit voor de leden ter inzage 
ten kantore van de vereniging. Tevens maakt het bestuur jaarlijks voorafgaand aan 
het boekjaar een jaarplan en een begroting op. 

3. Binnen deze termijn legt het bestuur ook een jaarrekening ter inzage voor aan de 
leden. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een 
toelichting. 

4. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad van 
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toezicht. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan 
onder opgave van reden melding gemaakt. 

5. De vereniging zal aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de 
jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de ledenraad bevoegd. Gaat deze 
daartoe niet over dan is het bestuur bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn 
onderzoek verslag uit aan het bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn 
onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De 
accountantsverklaring wordt beschikbaar gesteld aan de leden. Met bepaalde in artikel 
2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

6. De vereniging zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens 
de wet of deze statuten toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse 
vergadering van de ledenraad te haren kantore aanwezig zijn. Leden kunnen de 
stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. 

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING, VERANTWOORDING EN KWIJTING 
Artikel 27 
1. De jaarrekening wordt goedgekeurd door de ledenraad. 
2. Het bestuur legt jaarlijks over zijn taakvervulling verantwoording af aan de raad van 

toezicht en - met preadvies van de raad van toezicht - aan de ledenraad. 
3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de ledenraad omtrent het verlenen van 

kwijting aan de bestuurders en de leden van de raad van toezicht voor de uitoefening 
van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit 
informatie die anderszins voorafgaand aan de goedkeuring van de jaarrekening aan 
de ledenraad is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen 
aan beperkingen op grond van de wet. 

MEERJARENBELEIDSPLAN EN VERANTWOORDING 
Artikel 28 
1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier 

jaren met een bijbehorende begroting. Het meerjarenbeleidsplan beschrijft de visie op 
het meerjarenbeleid van de vereniging. Het meerjarenbeleidsplan behoeft de 
goedkeuring van de raad van toezicht en van de ledenraad. 

2. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van het meerjarenbeleidsplan. 
Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij en verantwoordt bijstellingen in 
de eerstvolgende ledenvergadering. 

3. De wijze waarop het meerjarenbeleidsplan wordt opgesteld en eventueel bijgesteld 
kan nader worden uitgewerkt bij reglement. 

REGLEMENTEN EN COMMISSIES 
Artikel 29 
1. De ledenraad kan een huishoudelijk reglement vaststellen waarin die onderwerpen 

worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld en dat niet in 
strijd mag zijn met de wet en deze statuten. 

2. Op besluiten tot vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde met 
betrekking tot het besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. 

3. De raad van toezicht is bevoegd één of meer commissies in te stellen. Alsdan worden 
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de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald, 
welk reglement de goedkeuring van de ledenraad behoeft. 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 30 
1. Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts worden 

genomen door de ledenraad op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de 
raad van toezicht. De vergadering van de ledenraad waarin de statutenwijziging ter 
besluitvorming voorligt, moet worden opgeroepen met de mededeling dat aldaar een 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De oproeping geschiedt niet later 
dan op de dag gelegen veertien dagen vóór die van de vergadering. 

2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering 
een afschrift van het 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 ten minste twee derde van de uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de afgevaardigden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de afgevaardigden aanwezig 
of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering 
bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over 
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden, kan worden besloten, mits 
met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt, ledere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen 
verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de ledenraad alle 
afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 
met algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging 
en voor zover niet in die akte opgenomen een volledig doorlopende tekst van de 
statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de 
Kamers van Koophandel gehouden register. 

7. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor juridische fusie en juridische 
splitsing. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 31 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 

ledenraad. Het bepaalde in artikel 30 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon, 
tenzij door de algemene ledenvergadering anders wordt bepaald. 

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk 

60011461/ 975122_1 Doorlopende tekst Herstellingsoordvereniging Dennenfteuve/ 19 



van kracht. 
4. Het batig saldo na vereffening wordt met in achtneming van het bepaalde in artikel 32 

overgedragen aan een of meer door het bestuur aan te wijzen instellingen met een, 
naar het oordeel van het bestuur, gelijksoortig doel als de vereniging. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een 
daartoe door de vereffenaars aan te wijzen (rechts)persoon. 

6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 
1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

BEKLEMD VERMOGEN STICHTING HERSTELLINGSOORDZORG DENNENHEUVEL 
Artikel 32 
De vereniging is gefuseerd met de vereniging: Vereniging Dennenheuvel, statutair gevestigd 
te Hilversum, met adres: 1213 XH Hilversum, Soestdijkerstraatweg 102, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 32071546, nadat 
een omzetting als bedoeld in artikel 18 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek had 
plaatsgevonden om de juridische fusie mogelijk te maken omdat deze vereniging voorheen 
een stichting was met de naam "Stichting Herstellingsoordzorg Dennenheuvel". 
Het vermogen van de stichting "Stichting Herstellingsoordzorg Dennenheuvel" bij de 
omzetting in een vereniging alsmede de vruchten daarvan, zullen moeten worden besteed 
conform het doel van de stichting, zulks binnen de kaders van de vigerende wet- en 
regelgeving, een en ander in de ruimste zin van het woord. Slechts met toestemming van de 
rechter kan van het vorenstaande worden afgeweken. Het onderhavige artikel mag niet 
zonder voorafgaande rechtelijke toestemming worden gewijzigd. 
Het doel van de stichting ten tijde van de omzetting luidde: 
a. de exploitatie van (een) somatisch(e) herstellingsoord(en) primair ten behoeve van de 

vereniging: Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel, voornoemd. 
b. hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord. 
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