Statuten
____________
Huishoudelijk
Reglement

De vereniging is opgericht op 12 juni 1976 en verkreeg volledige rechtspersoonlijkheid
door vaststelling van de statuten bij akte op 24 januari 1977 voor Mr. A. P. Brouwer,
destijds notaris te Amsterdam, verleden.
Deze statuten zijn gewijzigd op 29 oktober 1988 en verleden voor Mr. L. J. J. M. van
Meer, destijds notaris te Naaldwijk, op 6 april 1989.
In een algemene vergadering van de vereniging gehouden op 3 oktober 1998 werd
besloten de statuten wederom te wijzigen. Deze statuten verleden voor
Mr. Th. J. Franke, notaris te Naaldwijk, op 24 februari 1999.

Februari 1999

STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De Vereniging draagt de naam: VERENIGING VAN HUNTINGTON en is gevestigd te 'sGravenhage.
DOEL
Artikel 2
1.
De Vereniging heeft ten doel:
Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten
lijdende aan de ziekte van Huntington, hun familieleden, partners en andere
betrokkenen en het bevorderen van hun sociaal maatschappelijke activiteiten.
2.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het geven van voorlichting en het verlenen van bijstand in de ruimste zin des
woords,
b. het bevorderen van onderlinge samenwerking van hulpverlenende instanties,
c. het stimuleren van passende faciliteiten in hiertoe geëigende centra teneinde
een optimale verpleging van de patiënt te verkrijgen,
d. het bevorderen van samenwerking met de zusterorganisaties in andere landen,
e het samenwerken met andere organisaties die door hun werk de doelstelling
van de vereniging kunnen steunen,
f. het stimuleren en steunen van wetenschappelijk onderzoek.
DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1.
De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigde leden. Waar in deze
statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen
besluiten sprake is van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan zowel
de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2.

Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel
5 bepaalde.

3.
4.

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging
of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering
zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
Begunstigde leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten
van een jaarlijkse contributie en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5
1.
Gewone leden kunnen zijn:
a. patiënten lijdende aan de ziekte van Huntington,
b. familieleden en partners van deze patiënten,
c. overigen die door hun contact met de onder a. en b. genoemde leden direct of
indirect bij de doelstelling van de vereniging zijn betrokken.
Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
benoemd.
3.
Begunstigend lid kan men worden door aanmelding bij het bestuur.
4.
Het lidmaatschap is persoonlijk.
Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand,
in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft
geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 7
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij
herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan
zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer
het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap
tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds
schriftelijk met opgaaf van de reden(en).

3.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het
bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van
reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen
met tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

GEHEIMHOUDING
Artikel 8
De vereniging en haar leden zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle
gegevens, welke door de leden aan hen zijn verstrekt, betreffende strikt persoonlijke
zaken, alsmede ten aanzien van de ledenlijst.
GELDMIDDELEN
Artikel 9
1.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributies van de gewone en de begunstigde leden,
b. subsidies,
c. eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen,
d. eventuele andere toevallige baten.
2.
Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de
algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
BESTUUR
Artikel 10
Het bestuur bestaat uit:
a. het dagelijks bestuur;
b. het algemeen bestuur.
Artikel 11
Het algemeen bestuur bestaat uit:
a. de leden van het dagelijks bestuur;
b. één lid per provincie.

BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET BE¬STUUR
Artikel 12
1.
De algemene vergadering benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur.
2.
De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit de
leden van de vereniging op voordracht van het bestuur.
3.
De algemene vergadering benoemt de voorzitter en de penningmeester in functie.
De voorzitter en de penningmeester zijn tevens de voorzitter en de
penningmeester van het algemeen- en dagelijks bestuur.
4.
De benoeming geschiedt voor drie jaren en de bestuursleden zijn tweemaal
herkiesbaar.
Artikel 13
Het bestuur is belast met:
1.
Het besturen van de vereniging.
2.
Tot het aangaan van overeenkomsten van geldlening, alsmede tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring, huren of verhuren 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, behoeft het
bestuur de goedkeurig van de algemene vergadering.
Artikel 14
1.
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden waaronder
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
2.
Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, dan wel twee leden van het dagelijks
bestuur vertegenwoordig(t)(en) de vereniging in en buiten rechte.
Artikel 15
Het dagelijks bestuur is belast met:
a.
het voorbereiden en het uitvoeren van het beleid en het nemen van besluiten over
alle zaken welke middels de statuten of reglementen niet tot de bevoegdheden
horen van andere organen van de vereniging.
b.
het uitvoering geven aan de besluiten van de algemene vergadering en van het
algemeen bestuur.
c.
het bijeenroepen en leiden van de algemene vergadering en van de vergaderingen
van het bestuur.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2.
Het dagelijks bestuur benoemt een registeraccountant tot onderzoek van de
rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar.
Het door de registeraccountant opgemaakte rapport wordt aan de algemene
vergadering voorgelegd.
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemt de algemene vergadering een commissie bestaande uit tenminste drie
leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd
dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het
belang van de vereniging nodig worden geacht.
Artikel 17
1.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het dagelijks bestuur,
met inachtneming van een termijn van drie weken. De bijeenroeping geschiedt
door middel van een convocatie in het kontaktblad of door middel van een aan
alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2.
Behalve in de artikel 13 bedoelde algemene vergaderingen zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat nodig acht, en
wanneer tenminste twintig leden met opgave van de te behandelen onderwerpen
daartoe een schriftelijk verzoek indienen.
3.
Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan drie maanden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen één maand
nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het
dagelijks bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
Artikel 18
Alle leden - zie artikel 4 lid 1 - hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben
daar ieder één stem. Een lid kan zijn stem slechts persoonlijk uitbrengen, met
uitzondering van een schriftelijke machtiging door een lid aan de partner of een ander
meerderjarig lid van het gezin. Een gemachtigde kan slechts namens één lid zijn stem
uitbrengen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 19
1.
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot
een zodanige vergadering moet tenminste één maand bedragen.
2.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor
de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden, of moeten ieder lid op zijn verzoek een dergelijk
voorstel toesturen vanaf drie weken van de dag waarop de statutenwijziging zal
plaatsvinden.
3.
Een voorstel tot wijziging van de statuten kan worden gedaan door het bestuur of
door tenminste vijftig leden.
4.
Tot wijziging van de statuten door de algemene vergadering kan slechts worden
besloten met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal
uitgebrachte stemmen.
Artikel 20
1.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
2.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.
Artikel 21
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke
beperking.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22
1.
De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering, genomen met tenminste twee/derden van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
2.
Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan worden gedaan door het bestuur
of tenminste vijftig leden.

3.
4.
5.

6.

Bij de oproeping tot de bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor
oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste één maand bedragen.
Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het dagelijks bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de
vereniging overeenstemmen.
Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

REGLEMENTEN
Artikel 23
1.
Het bestuur kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het
lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributie, de werkzaamheden van
het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle
verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2.
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van
of die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, tenzij de afwijking door de wet
of de statuten zijn toegestaan.
Goedgekeurd in de algemene ledenvergadering dd. 3 oktober 1998.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De algemene vergadering van de Vereniging van Huntington, in vergadering bijeen op 2
oktober 1999, heeft het navolgende huishoudelijk reglement vastgesteld.
BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
de Vereniging: de Vereniging van Huntington
b.
de statuten: de statuten van de Vereniging
c.
de leden/het lid: de leden/het lid zoals is bedoeld in artikel 3 lid 1 van de statuten
d.
het bestuur: het bestuur zoals is bedoeld in art. 10 van de statuten
e.
een bestuurslid: een lid van het bestuur zoals is bedoeld in art. 10 van de statuten
LIDMAATSCHAP
Artikel 2
1.
De aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het secretariaat van de Vereniging.
De aanvaarding van het lidmaatschap wordt schriftelijk bevestigd onder
toezending van een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. De
opzegging van het lidmaatschap door het lid dient eveneens schriftelijk te
geschieden bij het secretariaat.
2.
De in artikel 6 van de statuten genoemde schorsing door het bestuur wordt het lid
schriftelijk meegedeeld onder opgaaf van redenen.
CONTRIBUTIE
Artikel 3
1.
Alle leden, behalve ereleden, zijn contributie verschuldigd. Per op één adres
wonend gezin kan één contributie worden geheven. Meerderjarige gezinsleden
kunnen zelfstandig lid worden.
2.
De contributie is ineens en vóór 1 oktober van elk jaar verschuldigd.
3.
Het dagelijks bestuur is bevoegd in uitzonderingsgevallen vermindering of
vrijstelling van de contributie te verlenen.

HET BESTUUR
Artikel 4
1.
Met een provincie, als genoemd onder artikel 11 onder a. van de statuten, wordt
ook bedoeld een combinatie van provincies.
2.
Een lid van het algemeen bestuur kan meerdere aangrenzende provincies
vertegenwoordigen.
3.
Vacatures voor het bestuur worden, tenminste twee maanden voor de dag waarop
de verkiezing plaatsvindt, via het Kontaktblad aan de leden bekendgemaakt.
4.
Voor de in artikel 12 lid 2 van de statuten genoemde voordracht van het bestuur
kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk
te geschieden en door tenminste vijfentwintig leden te zijn ondertekend. Deze
kandidaatstelling dient tenminste veertien dagen voorafgaande aan de dag waarop
de algemene vergadering wordt gehouden het secretariaat te hebben bereikt.
5.
Een afgetreden bestuurslid is, na twee maal te zijn herkozen, voor het eerst weer
herbenoembaar in het bestuur, na tenminste één vol jaar geen bestuursfunctie te
hebben bekleed binnen de Vereniging.
6.
Het bestuur regelt interne bestuursprocedures en werkwijze, inclusief
commissies/werkgroepen en financiële regelgeving in aparte reglementen.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 5
1.
De agenda voor de algemene ledenvergadering zal tenminste de volgende
onderwerpen bevatten:
a.
het jaarverslag
b.
het financieel jaarverslag
c.
het accountantsrapport alsmede de accountantsverklaring over beheer en
geldmiddelen opgesteld door een registeraccountant.
d.
de vaststelling van de contributie voor het komende jaar
2.
De leden hebben het recht om onderwerpen op de agenda te plaatsen voor de
algemene ledenvergadering mits deze onderwerpen schriftelijk, gemotiveerd en
tenminste één maand voor de datum waarop de vergadering zal plaatsvinden,
bij het secretariaat zijn ingediend.
3.
De in het voorgaande lid bedoelde onderwerpen kunnen, voorzien van een
preadvies van het dagelijks bestuur, op de agenda van de algemene
ledenvergadering worden geplaatst.

BESLUITVORMING EN STEMMEN
Artikel 6
1.
Stemrecht hebben de leden en de ereleden van de Vereniging.
2.
De in artikel 18 van de statuten genoemde machtiging dient voor de aanvang der
vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.
3.
Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die op de agenda
staan.
4.
Tenzij de statuten of dit reglement anders bepalen, worden besluiten genomen
met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5.
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de meerderheid van de vergadering
schriftelijk wil stemmen.
7.
Over personen wordt uitsluitend schriftelijk gestemd met gesloten briefjes.
8.
Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stemcommissie van drie
personen.
9.
Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte
meerderheid verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats. Hierbij is degene
die de meeste stemmen op zich heeft verenigd gekozen. Bij staking van de
stemmen beslist het lot.
10. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, ook wanneer deze
stemming schriftelijk heeft plaatsgevonden.
KONTAKTBLAD
Artikel 7
1.
De Vereniging geeft een tijdschrift uit voor informatie aan de leden onder de naam
"Kontaktblad van de Vereniging van Huntington".
2.
Het tijdschrift verschijnt tenminste vier maal per jaar.
3.
Het tijdschrift wordt gratis aan alle leden toegestuurd.
4.
Overige belangstellenden kunnen een abonnement nemen op dit blad tegen
betaling van een bedrag tenminste gelijk aan de voor de leden vastgestelde
contributie.
ADVIESRAAD
Artikel 8
1.
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kan zich terzijde doen staan door
één of meer adviesraden en door individuele personen.
2.
De leden van een adviesraad behoeven geen lid te zijn van de Vereniging. In
overleg met de betreffende raad en het dagelijks bestuur worden richtlijnen
opgesteld met betrekking tot het doel, de taak en de werkwijze van de raad
alsmede met betrekking tot de benoeming, zittingsperiode en ontslag van de
leden. Dergelijke richtlijnen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het
algemeen bestuur.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 9
1.
Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen worden
ingediend door het bestuur of door tenminste vijfentwintig leden. Deze
voorstellen worden de leden toegezonden tenminste één maand voorafgaande
aan de datum waarop de vergadering tot wijziging van het huishoudelijk
reglement zal plaatsvinden.
2.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen met
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
SLOTBEPALING
Artikel 10
In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur met gewone meerderheid van stemmen. Van zo'n beslissing staat
beroep open bij de algemene ledenvergadering.
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