STATUTEN
Artikel 1
Begripsbepalingen en betekenis
1. De volgende bepalingen van deze statuten hebben de betekenis als hierna omschreven:
a. afgevaardigde: vertegenwoordiger van een categorie gewone leden;
b. algemene vergadering: de ledenvergadering in de zin van de wet;
c. bestuur: het bestuur van vereniging;
d. buitengewone leden: zijn de leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze statuten, echter
geen leden in de zin van de wet;
e. gewone leden: zijn de leden als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze statuten en zijn leden in
de zin van de wet;
f. ledenraad: het orgaan van de vereniging bestaande uit de afgevaardigden van de gewone
leden en met de bevoegdheden als toegekend in deze statuten;
g. ledenvergadering: het orgaan van de vereniging bestaande uit de gewone leden en de
buitengewone leden;
h. lid: elk gewoon lid en buitengewoon lid van de vereniging;
i. lidmaatschap: lidmaatschap van de vereniging;
j. ouderraad: de ouderraad van de vereniging als bedoeld in artikel 31 van deze statuten;
k. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vereniging als bedoeld in
artikel 27 van deze statuten;
l. vergadering ledenraad: de bijeenkomst van de ledenraad;
m. vereniging: de vereniging naar Nederlands recht waarvan de interne organisatie onder
meer wordt beheerst door deze statuten;
2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar deze statuten van de vereniging en de afzonderlijke
artikelen daarvan.
Artikel 2
Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: VSV Twente.
2. De vereniging heeft haar zetel te Almelo.
Artikel 3
Doel
1. De vereniging heeft tot doel: de bevordering van duurzame samenwerking tussen haar leden,
opdat zij zowel gezamenlijk als ieder zelfstandig, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige
integrale geboortezorg in de regio Twente kunnen bieden en kunnen waarborgen met
continuïteit van preconceptie tot zwangerschap, geboortetijd, kraamtijd, neonatale periode en
beginnend ouderschap.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. Het ontwikkelen, bijstellen en onderhouden van een gezamenlijk gedeelde visie op de
uitvoering van de regionale integrale geboortezorg en het uitwerken daarvan in een
jaarplan en een begroting voor organisatie en uitvoering van de geplande activiteiten.
b. Het initiëren, het implementeren en het borgen van kwaliteitsafspraken tussen de leden
zoals het ontwikkelen van zorgpaden en -protocollen en het implementeren en borgen van
de toepassing van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en de daarvoor benodigde
kwaliteitssystemen.
c. Het bevorderen van de belangen van de leden ten behoeve van samenwerking op het
gebied van geboortezorgverlening, zulks in de breedste zin van het woord.
d. Het dienen als overlegplatform tussen de leden van de vereniging;
e. Het verrichten van al hetgeen anderszins dienstbaar kan zijn aan het doel.
3. De vereniging kan slechts verplichtingen aan de leden opleggen voor zover deze statuten daarin
voorzien.
Artikel 4
Verenigingsjaar
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 5
Leden
1. Leden van de vereniging kunnen zijn:

a.

samenwerkingsverbanden in de vorm van een rechtspersoon, maatschap of (informele)
vereniging, die zorg (doen) leveren op het gebied van de (integrale) geboortezorg;
b. natuurlijke personen die, niet in een samenwerkingsverband of personenvennootschap,
zorg leveren op het gebied van de (integrale) geboortezorg;
c. rechtspersonen die (een zorgaanbieder in stand houden welke (mede)) activiteiten (doet)
uitoefenen op het gebied van geboortezorg.
2. Het bestuur houdt een register van leden bij. Het ledenregister bevat ten minste de namen en
adressen van de leden. De leden zijn gehouden deze gegevens aan het bestuur te verstrekken
en actueel te houden.
3. Alle kennisgevingen en oproepingen die de vereniging doet uitgaan, worden geadresseerd
volgens het register. Aldus uitgestuurde kennisgevingen en oproepingen zijn steeds
rechtsgeldig.
4. Het lidmaatschap is slechts overdraagbaar overeenkomstig hetgeen in deze statuten bepaald.
Artikel 6
Soorten leden
1. De vereniging kent gewone leden, bestaande uit de categorieën A-leden, B-leden, C-leden, Dleden en E-leden:
a. A-lid is de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid De Kring, Twentse verloskundigen
(KvK nummer 59881801);
b. B-lid is de coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid Coöperatie Gycon
U.A. (KvK nummer 62140035);
c. C-lid is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Naviva Kraamzorg B.V.
(KvK nummer 08153432);
d. D-leden zijn Stichting Ziekenhuisgroep Twente (KvK nummer 08094736) en Stichting
Medisch Spectrum Twente (KvK nummer 41029722);
e. E-leden zijn kinderartsen, vertegenwoordigers van de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)
(Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD)), obstetrie- en
gynaecologieverpleegkundigen (O&G verpleegkundigen) en klinisch verloskundigen.
2. Tevens kent de vereniging buitengewone leden, aan wie de rechten en plichten van gewone
leden toekomt, echter zij hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.
Buitengewone leden zijn:
(waarnemend)verloskundigen (al dan niet in samenwerkingsverband), gynaecologen,
kraamzorgorganisaties, ziekenhuizen in Twente die een kraamafdeling/geboortecentrum
exploiteren én zijn aangesloten bij de leden A tot en met D danwel zich door een van deze
leden laat vertegenwoordigen; of
huisartsen, echoscopisten, en anesthesisten en overige (rechts)personen die tot
buitengewoon lid worden toegelaten (onder de voorwaarde dat zij een (indirecte) bedrage
leveren aan de integrale geboortezorg in de zin van artikel 3 lid 1 van de statuten);
én geen E-lid zijn.
3. Bij de toelating van een nieuw lid wordt door het bestuur vastgesteld welk soort (en categorie)
lidmaatschap het lid verkrijgt.
Artikel 7
Toelating en entreegeld
1. Een verzoek tot toelating tot de vereniging geschiedt door aanmelding bij het bestuur. Het
bestuur toetst of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet, zoals vastgelegd in de statuten en
het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het bestuur beslist omtrent de toelating en kan
daaraan voorwaarden verbinden. Bij niet-toelating of bezwaar tegen de gestelde voorwaarden,
kan de ledenvergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten, dan wel
de gestelde voorwaarden wijzigen.
2. De ledenvergadering kan besluiten entreegeld in te stellen of te wijzigen op basis van
objectiveerbare, transparante en non-discriminatoire criteria. Bij een gewijzigde vaststelling van
het entreegeld kan de ledenvergadering besluiten dat degenen die ten tijde van dat besluit
reeds lid waren, tot dienovereenkomstige bijbetaling of restitutie verplicht caso quo gerechtigd

zijn. Toelating tot de vereniging geschiedt nadat het eventueel toepasselijke entreegeld is
voldaan.
3. Gedurende het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap - om welke reden dan ook en/of bij afname van het aantal lidmaatschapsrechten, bestaat geen aanspraak op terugbetaling
van het entreegeld.
4. Het entreegeld wordt voor elk kalenderjaar vastgesteld in de ledenvergadering, die wordt
gehouden in de maanden november/december voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar.
5. Het entreegeld wordt vastgesteld per soort lid en per jaar.
6. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden, kan de ledenvergadering, al dan niet op
voordracht van het bestuur, aanpassing van entreegeld vaststellen.
Artikel 8
Contributie en bijdragen
1. De ledenvergadering kan voor elke soort lidmaatschap en categorie per lidmaatschapsrecht een
jaarlijkse contributie vaststellen, alsmede incidentele omslagen vaststellen ter delging van
exploitatietekorten of met een bijzonder doel.
2. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van contributie en/of een bijdrage te verlenen.
3. Bij tussentijdse toetreding vóór een juli van een jaar dient de volledige contributie voor dat jaar
te worden betaald. Bij tussentijdse toetreding na een juli bedraagt de contributie voor het
lopende jaar de helft van de jaarlijkse contributie.
4. Kosten en achterstallige contributies zijn voor het gehele jaar verschuldigd ongeacht
tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap.
5. De contributie dient door de leden vóór een april van het lopende boekjaar te worden voldaan.
Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen. Bij niet tijdige betaling aan de penningmeester
kan het verschuldigde door deze geïnd of doen geïnd worden en komen de kosten van incasso
ten laste van het betreffende lid.
6. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan de
ledenvergadering aanpassing van contributie vaststellen.
Artikel 9
Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van een lid-natuurlijk persoon;
b. ontbinding van een lid-rechtspersoon of indien de rechtspersoon op een andere wijze
ophoudt te bestaan;
c. opzegging door het lid;
d. opzegging door de vereniging;
e. ontzetting uit het lidmaatschap;
f. verlies van de kwaliteitseis als genoemd in artikel 5 lid 1 van deze statuten.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur wanneer:
a. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten
en/of huishoudelijk reglement gesteld;
b. een lid toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van diens verplichtingen jegens
de vereniging, ook na een redelijke termijn te hebben gehad om alsnog na te komen;
c. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
Een lid informeert het bestuur indien en voor zover zich omstandigheden voordoen zoals
bedoeld in dit lid 2 onder d.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de ledenvergadering wanneer:
a. een lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen of
besluiten van de vereniging handelt.
b. een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis
gesteld. Voor het betreffende lid staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit beroep open bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.
4. In de gevallen als hiervoor onder lid 3 genoemd kan het lidmaatschap van een lid met
onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder inachtneming van enig opzegtermijn.
5. Opzegging uit het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar
met een opzegtermijn van minimaal twee (2) maanden dan wel onmiddellijk ingeval van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
6. Opzegging in strijd met lid 5 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip,
volgende op de datum waartegen was opgezegd.
7. Indien het lidmaatschap gedurende de looptijd van het kalenderjaar eindigt, blijven de over dat
jaar verschuldigde bijdragen voor het geheel verschuldigd.
8. Bij overdracht van de zorgactiviteiten van een lid aan een opvolger kan het lid aan de vereniging
voorstellen het lidmaatschap en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten aan de
opvolger over te dragen. Het bestuur beslist over voornoemde overdracht ingevolge deze
bepaling conform hetgeen in deze statuten inzake toelating van leden is vastgesteld.
9. Stemmingen omtrent opzegging of ontzetting worden genomen door degenen die daar op
grond van lid 2 dan wel lid 3 van dit artikel toe bevoegd zijn, met uitzondering van de
bestuurder dan wel het lid wier opzegging of ontzetting het betreft.
Artikel 10
Inrichting
1. Organen van de vereniging zijn het bestuur, de ledenraad, de ledenvergadering en, indien deze
zijn ingesteld, de raad van commissarissen en de ouderraad.
2. De in lid 1 bedoelde organen van de vereniging bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
Artikel 11
Bestuur, benoeming en einde bestuurslidmaatschap
1. Het bestuur bestaat uit vier (4) natuurlijke personen. Bestuurders worden al dan niet uit de
leden benoemd.
2. Het A-lid, het B-lid en het C-lid hebben elk het recht om een bindende voordracht te doen voor
één bestuurslid.
D-leden hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen voor één
bestuurslid.
In het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen aanvullende regels worden vastgelegd
omtrent het voordragen van een bestuurder alsmede over de termijn waarbinnen een
voordracht bekend moet zijn bij het bestuur en de ledenvergadering.
3. De ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur. Aan de leden van het bestuur wordt
de titel bestuurder A, bestuurder B, bestuurder C of bestuurder D toegekend.
4. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd.
Het bestuur is alsdan gehouden om zo spoedig als mogelijk is maatregelen te treffen waardoor
in de vacature kan worden voorzien.
5. De ledenvergadering en/of de ledenraad kan – in overleg met het bestuur - een adviseur
benoemen, welke de taak heeft het bestuur bij te staan met advies. Het bestuur kan in deze
tevens zelf een adviseur benoemen. De benoemde adviseur is niet bevoegd tot
vertegenwoordiging van de vereniging en heeft evenmin stemrecht in de bestuursvergadering.
6. Een lid van het bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Een
bestuurder kan maximaal tweemaal worden herbenoemd.
7. De ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan, doch slechts nadat
de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden.
8. Binnen een maand na het besluit tot schorsing belegt de ledenvergadering een vergadering,
waarin de ledenvergadering kan besluiten tot ontslag van de betrokkene, tot opheffing van de

schorsing of tot verlenging van de schorsing.
Elke schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren
dan drie (3) maanden.
Een bestuurslid kan, gedurende een schorsing of ontslagprocedure, zijn taak als bestuurder niet
uitoefenen.
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door aftreden in verband met het einde van het lidmaatschap van de vereniging of het
einde van zijn dienstverband bij een lid;
b. door overlijden;
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. door aftreden volgens het opgestelde rooster van aftreden;
e. door vrijwillig ontslag.
f. door ontslag door de ledenvergadering door middel van een besluit in verband met (i) een
gebeurtenis als hiervoor genoemd en (ii) de betreffende persoon niet zelf is afgetreden;
g. door middel van een besluit van de ledenvergadering in verband met een dringende reden
waardoor een voortzetting van het bestuurslidmaatschap niet langer redelijk wordt geacht.
Een bestuurder informeert – voor zover mogelijk - de ledenvergadering indien en voor zover
zich omstandigheden voordoen zoals bedoeld in dit lid 9.
Artikel 12
Bestuursvergaderingen en - besluiten
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste één andere bestuurslid zulks
wenst, doch minimaal vier(4) maal per jaar. De oproeping tot vergadering bedraagt minimaal
zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
3. De voorzitter leidt de vergadering. Indien de voorzitter ontbreekt, neemt de secretaris zijn
plaats in of voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Bestuurder A, bestuurder B, bestuurder C en bestuurder D hebben elk het recht tot het
uitbrengen van éen (1) stem.
5. Alle besluiten worden genomen met algemene stemmen (unanimiteit) van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin iedere bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien in de vergadering niet iedere bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, zulks met inachtneming van de
oproepingstermijn, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde onderwerp kan worden
besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders.
In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit
kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal
bestuurders.
6. Een bestuurder mag zich door een daartoe strekkende schriftelijke volmacht laten
vertegenwoordigen door een medebestuurslid.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen
deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare
communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken, waaronder onder
meer e-mail.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen
wordt gevoegd.
8. De secretaris houdt een besluitenlijst bij. Indien de secretaris ontbreekt voorziet de vergadering
zelf in het bijhouden van de besluitenlijst.

Artikel 13
Bestuurstaken en vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte voor zover uit de wet of deze
statuten niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt tevens toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan aan één bestuurder of aan derden volmacht verlenen om de vereniging
zelfstandig binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur stelt de zorgpaden en andere zorginhoudelijke richtlijnen, protocollen en
regelingen vast. Na vaststelling zijn deze zorgpaden en andere zorginhoudelijke richtlijnen,
protocollen en regelingen voor alle leden (gewone en buitengewone leden) van toepassing.
5. Het bestuur behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ledenraad voor besluiten tot
het vaststellen van zorgpaden en andere zorginhoudelijke richtlijnen, protocollen en regelingen
als genoemd in lid 4.
6. Het bestuur behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ledenvergadering voor een
besluit tot:
a. het vaststellen van de jaarlijkse begroting en het jaarplan, waarin de activiteiten,
doelstellingen en taken voor het komende boekjaar worden beschreven;
b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, bezwaren
of op enige wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen;
c. uitbreiding van de activiteiten van de vereniging, zulks voor zover niet opgenomen in de
begroting/jaarplan;
d. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt;
e. het nemen of afstoten van deelnemingen in ondernemingen en het aangaan of verbreken
van duurzame samenwerkingsverbanden met derden;
f. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
g. het ter leen verstrekken van gelden;
h. het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan de vereniging verstrekt bankkrediet;
i. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
k. het aangaan van andere rechtshandelingen boven een bedrag van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00) of die een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro
(€ 2.500,00) vertegenwoordigen en waarin niet is voorzien in de goedgekeurde begroting
en jaarplan.
Artikel 14
Boekjaar, jaarrekening
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de ledenvergadering met ten hoogste vier maanden wegens bijzondere
omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op die aan de ledenvergadering ter
goedkeuring wordt voorgelegd. Het bestuur legt de jaarrekening voor de leden ter inzage ten
kantore en op de website van de vereniging.
3. De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en de overige bescheiden zoals de wet die
verplicht stelt. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.

4.

De vereniging zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392
lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor
de vergadering van de ledenvergadering, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening, te
haren kantore aanwezig zijn en digitaal te raadplegen zijn via het internet.
5. Jaarlijks wordt aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd een begroting van
inkomsten en uitgaven.
6. De ledenvergadering beslist op welke wijze de jaarrekening zal worden gecontroleerd en wie
deze controle zal uitvoeren, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende
de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en de
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
8. Het bestuur is verplicht de boeken en bescheiden gedurende de wettelijke termijn te bewaren.
Artikel 15
Ledenraad
1. De vereniging kent een ledenraad waarin één afgevaardigde van elke categorie gewone leden
zitting (kunnen) nemen.
2. De afgevaardigden worden door de categorie gewone leden aangewezen voor één of meer
vergaderingen van de ledenraad.
3. Als afgevaardigde kan enkel worden aangewezen een natuurlijk persoon, zijnde
(i) een (buitengewoon) lid of een vertegenwoordiger daarvan, dan wel (ii) een E-lid of een
vertegenwoordiger daarvan namens de E-leden.
4. Tevens kan iedere categorie gewone leden één of meerdere toehoorders aanwijzen voor een
vergadering.
Artikel 16
Vergadering ledenraad
1. Een vergadering ledenraad wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt,
of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van één of meerdere van de gewone leden is het bestuur verplicht tot
het bijeenroepen van een vergadering ledenraad op een termijn van niet langer dan vier (4)
weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen
gevolg wordt gegeven, kan caso quo kunnen de verzoeker(s) zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste één (1) ter plaatse
waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad, of aankondiging op het internet op de
website van de vereniging, met inachtneming van de in artikel 17 lid 3 vermelde
oproepingstermijn.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
Artikel 17
Bijeenroepen vergadering ledenraad
1. De vergadering ledenraad wordt – onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 2 –
bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
gewone leden. Oproeping kan tevens via elektronische weg geschieden.
2. Bij de oproeping tot vergadering worden plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de op
voorstel van het bestuur of de leden te behandelen onderwerpen en de agenda vermeld.
3. De termijn voor de bijeenroeping bedraagt ten minste vijftien (15) dagen.
4. De gewone leden berichten het bestuur uiterlijk achtenveertig (48) uur voor de vergadering
ledenraad schriftelijk (al dan niet via elektronische weg) wie op de betreffende vergadering
ledenraad als afgevaardigde namens een categorie gewone leden wordt aangewezen en
aanwezig zal zijn en wie als toehoorder(s) eveneens aanwezig zullen zijn.
Artikel 18
Toegang tot de vergadering ledenraad en stemrecht
1. Toegang tot de vergadering ledenraad hebben alle afgevaardigden, alle bestuurders van de
vereniging alsmede alle toehoorders. Geen toegang hebben geschorste bestuurders.

2.

Het bestuur heeft – na aanleiding van de aanmeldingen als bedoeld in artikel 17 lid 4 – een
presentielijst opgemaakt die door de aanwezige afgevaardigden en toehoorders dient te
worden getekend.
3. Over de toelating van anderen dan in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de
voorzitter van de vergadering. Indien de voorzitter de toegang weigert, kan de ledenraad alsnog
beslissen toegang te verlenen krachtens een besluit met volstrekte meerderheid genomen.
4. Iedere afgevaardigde in de ledenraad heeft één (1) stem. Toehoorders hebben geen stemrecht.
Artikel 19
Voorzitterschap vergadering ledenraad, notulen
1. De vergadering van de ledenraad wordt geleid door de voorzitter, welke voorzitter door de
vergadering van de ledenraad wordt aangewezen uit het midden van de ledenraad.
2. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris notulen bijgehouden of,
indien deze ontbreekt, door de voorzitter van de ledenraad vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de
voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 20
Besluitvorming van de ledenraad
1. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden de besluiten in de vergadering
ledenraad genomen met algemene stemmen (unanimiteit) van de uitgebrachte stemmen.
2. Indien in een vergadering de vereiste algemene stemmen als bedoeld in lid 1 niet wordt
behaald voor bepaalde onderwerpen die ter besluitvorming voorliggen, kan – op schriftelijk
verzoek van het bestuur danwel een gewoon lid - een tweede vergadering worden gehouden,
zulks met een oproeptermijn van vijftien (15) dagen, in welke vergadering over dezelfde
onderwerpen kan worden besloten, zulks alsdan met een meerderheid van tachtig procent
(80%) van de uitgebrachte stemmen.
3. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
Artikel 21
Algemene vergadering: de ledenvergadering
1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een ledenvergadering, de
jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen onder andere aan de orde:
a. het jaarverslag en de jaarrekening;
b. bestemming van een eventueel batig saldo van de vereniging;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering;
d. kwijting van het bestuur over het gevoerde bestuur over het betreffende boekjaar, voor
zover dit uit de jaarrekening blijkt.
2. Tevens wordt maximaal zes weken voorafgaand aan een boekjaar een vergadering gehouden
waarin de begroting voor het komende boekjaar door het bestuur wordt voorgesteld en
besproken.
3. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit
wenselijk vindt.
Artikel 22
Bijeenroeping ledenvergadering
1. De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in lid
4 van dit artikel.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, zijnde de gewone leden en de
buitengewone leden, welke bekend zijn in ledenregister. Oproeping kan tevens via de
elektronische weg geschieden.
Een fout in de oproeping van (een of meer) buitengewone leden, tast de geldigheid van de
besluitvorming in de ledenvergadering niet aan.
3. Bij de oproeping tot vergadering worden plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de op
voorstel van het bestuur of de leden te behandelen onderwerpen en de agenda vermeld.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een tiende (1/10e) gedeelte van de stemmen in de ledenvergadering, is het

bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer
dan vier (4) weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14)
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig dit artikel of bij advertentie in ten minste één (1) ter plaatse
waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad, of aankondiging op het internet op de
website van de vereniging, met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel vermelde
oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De termijn voor de bijeenroeping bedraagt ten minste vijftien (15) dagen.
Artikel 23
Toegang tot de ledenvergadering en stemrecht
1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle gewone leden en buitengewone leden alsmede
alle bestuurders van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuurders.
2. Over de toelating van anderen dan in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de
vergadering. Indien de voorzitter de toegang weigert, kan de ledenvergadering alsnog beslissen
toegang te verlenen.
3. Het A-lid, het B-lid en het C-lid hebben ieder éénhonderd (100) stemmen. Ieder D-lid heeft
vijftig (50) stemmen. E-leden hebben ieder één (1) stem.
4. Een stemgerechtigd lid kan een (1) ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot
het uitbrengen van zijn stem(men).
5. Aan buitengewone leden komt geen stemrecht toe.
Artikel 24
Voorzitterschap ledenvergadering, notulen
1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid
door een door het bestuur aangewezen persoon. Zijn geen van de bestuursleden aanwezig, dan
voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris notulen bijgehouden of,
indien deze ontbreekt, door de voorzitter van de ledenvergadering aangewezen persoon. De
notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de
voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 25
Besluitvorming van de ledenvergadering
1. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden de besluiten in de
ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste tachtig/eenhonderdste
(80/100) van de uitgebrachte stemmen van de gewone leden, in een vergadering waarin ten
minste tachtig/eenhonderdste (80/100) van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien in de vergadering niet ten minste tachtig/eenhonderdste (80/100) van de gewone leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en
gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet later dan
zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde onderwerp
kan worden besloten met een meerderheid van ten minste tachtig/eenhonderdste (80/100) van
de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aantal gewone leden.
In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit
kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal
leden.
3. Staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit geacht verworpen te zijn.
4. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één der stemgerechtigde leden zulks vóór de stemming verlangt.
5. Een unaniem besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits het bestuur in deze is geraadpleegd, dezelfde kracht als een besluit genomen binnen
vergadering.

6.

Zolang in een ledenvergadering alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met
een meerderheid van ten minste tachtig/eenhonderdste (80/100) van de uitgebrachte
stemmen en mits (i) het bestuur is geraadpleegd en (ii) geen van de leden zich tegen deze wijze
van besluitvorming heeft verzet, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al heeft
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband
houdende formaliteiten niet in acht genomen, behoudens besluiten aangaande de
statutenwijziging en de ontbinding van de vereniging.
Artikel 26
Bijzondere besluiten ledenvergadering
De volgende besluiten dienen te worden genomen door de ledenvergadering:
a. Een besluit aangaande (het model van) integrale bekostiging van geboortezorg die in
gezamenlijkheid wordt geleverd door de leden van de vereniging;
b. een besluit met betrekking tot de verplichtingen van de leden als vermeld in artikel 7 lid 2 en
artikel 8 lid 1;
c. een besluit tot het verlenen van goedkeuring als vermeld in artikel 13 lid 5;
d. een besluit tot het verlengen van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening als vermeld
in artikel 14 lid 2;
e. een besluit tot goedkeuring van de jaarrekening als vermeld in artikel 14 lid 2;
f. een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging als vermeld in artikel 30 alsmede een
besluit tot juridische fusie of een besluit tot juridische splitsing;
g. een besluit tot ontbinding van de vereniging als vermeld in artikel 32.
De ledenraad is terzake de in dit artikel vermelde besluiten niet bevoegd.
Artikel 27
Raad van commissarissen
1. De ledenvergadering kan besluiten tot het instellen danwel het opheffen van een raad van
commissarissen.
De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen.
2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de vereniging.
3. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de ledenvergadering.
4. De raad van commissarissen wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar,
het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
5. Bij aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat
medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft
bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak va een
commissaris. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden
gemotiveerd.
6. Leden van de raad van commissarissen kunnen alleen niet-leden zijn.
7. Een lid van de raad van commissarissen wordt voor een periode van drie jaar benoemd en kan
maximaal eenmaal voor een periode van drie jaar worden herbenoemd.
8. Een lid van de raad van commissarissen verliest zijn functie:
a. door zijn bedanken;
b. voor zover het betreft natuurlijke personen door overlijden, voor zover het betreft
rechtspersonen doordat de rechtspersoon ophoudt te bestaan;
c. door ontslag, verleend door de ledenvergadering;
d. door periodiek aftreden.
9. Een lid van de raad van commissarissen kan door de ledenvergadering voor een bepaalde tijd
worden geschorst, na opgaaf van redenen. Alvorens tot schorsing wordt besloten, dient het
betrokken lid van de raad van commissarissen te worden gehoord.
10. Een lid van de raad van commissarissen kan door de ledenvergadering worden ontslagen, na
opgaaf van redenen. Alvorens tot ontslag wordt beslist, dient het betrokken lid van de raad van

commissarissen te worden gehoord.
11. Indien ingeval van een schorsing van een lid van de raad van commissarissen niet binnen drie
maanden daarna tot zijn ontslag is besloten, eindigt de schorsing.
12. De ledenvergadering kan aan leden van de raad van commissarissen een beloning toekennen,
mits niet bovenmatig.
13. Indien en zodra alle leden van de raad van commissarissen hun functie verloren hebben of zijn
geschorst zal de ledenvergadering binnen een (1) maand nadat deze situatie zich voordoet een
ledenvergadering beleggen en daarin voorzien in de benoeming van nieuwe leden van de raad
van commissarissen.
Artikel 28
Vergaderingen en besluiten van de raad van commissarissen, reglement
1. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden in de gemeente waar de
vereniging haar zetel heeft of in Hengelo of Enschede.
2. Elk jaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van
commissarissen dit wenselijk acht of indien één van de andere commissarissen danwel één van
de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het
verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste
formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van
de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle commissarissen aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften
voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen; bij diens
afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een
andere toezichthouder aan te wijzen door de raad van commissarissen.
8. De raad van commissarissen kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de
commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een commissaris kan zich door een andere commissaris laten vertegenwoordigen na
overlegging van een volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één
volmacht gebruik kan maken.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere commissaris heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een
toezichthouder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door
de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen

bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder “schriftelijk” worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare
communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen
wordt gevoegd.
14. De raad van commissarissen kan het bestuur uitnodigen een vergadering van de raad van
commissarissen bij te wonen. Het bestuur en de bestuurders zijn, behoudens uitzonderlijke
omstandigheden, verplicht aan de uitnodiging gevolg te geven.
15. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien deze
commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan
nemen, wordt het besluit genomen door de ledenvergadering.
16. De raad van commissarissen kan – in overleg met het bestuur - regels vaststellen omtrent de
besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen
daaromtrent in deze statuten is bepaald. Het reglement dient te worden vastgesteld door de
ledenvergadering.
Artikel 29
Huishoudelijk reglement
1. De ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement of ander reglement nadere regels
vaststellen en wijzigen omtrent lidmaatschap, vergaderingen, en alle verdere onderwerpen
waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement of ander reglement wijkt niet af van deze statuten. Eventuele
strijdige bepalingen worden voor niet-geschreven gehouden en worden onverwijld gewijzigd.
Indien het huishoudelijk reglement of ander reglement desalniettemin afwijkt van de statuten,
dan prevaleren deze statuten.
Artikel 30
Statutenwijziging
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit
genomen in de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar de
statutenwijziging wordt behandeld. De oproeping bevat een afschrift van de voorgestelde
statutenwijziging.
Het bestuur draagt zorg dat de voorgestelde statutenwijziging uiterlijk vijf (5) dagen voor de
vergadering, de dag van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk ter inzage ligt ter kantore
van de vereniging en dat ieder lid die daarom verzoekt, een exemplaar van de voorgestelde
statutenwijziging ontvangt.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten
minste tachtig/eenhonderdste (80/100) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering
waarin ten minste tachtig/eenhonderdste (80/100) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien in de vergadering minder dan tachtig/eenhonderdste (80/100) gedeelte van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en
gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet later dan
zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot
statutenwijziging kan worden besloten, zulks met een meerderheid van ten minste met een
meerderheid van ten minste tachtig/eenhonderdste (80/100) van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden. In de oproeping
voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden
genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden.
3. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een besluit
tot fusie of splitsing.
Artikel 31
Ouderraad

1.
2.

De ledenvergadering kan besluiten een ouderraad in te stellen.
Indien de ledenvergadering daartoe heeft besloten, stelt het bestuur een ouderraad reglement
op welke dient te worden goedgekeurd door de ledenvergadering en welk reglement nadere
invulling zal geven aan onder meer de taken en vereisten aan de ouderraad.
3. Het ouderraad reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.
Artikel 32
Ontbinding en vereffening
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde
in artikel 30 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid waren, naar rato van hun contributie en bijdragen in het jaar voorafgaande aan de
ontbinding.
3. Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.
4. Gedurende de wettelijke bewaartermijn blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging onder een door het bestuur uit hun midden aangewezen
persoon.
Artikel 33
Werkgroepen
1. Het bestuur kan overgaan tot het instellen van werkgroepen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De werkgroep bestaat uit natuurlijke personen. Leden van de werkgroepen kunnen worden
benoemd uit het bestuur, de leden van de vereniging of derden.
3. Het bestuur kan taken opdragen aan de werkgroep, met dien ten verstande dat deze taken niet
verdergaan dan het adviseren van de ledenvergadering, ledenraad of het bestuur alsmede het
verrichten van voorbereidende werkzaamheden.
Artikel 34
Overig
In alle gevallen waarin de wet en de statuten niet voorzien, beslist de ledenvergadering.

