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EV/ah/532095643/STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

Concept 5 september 2018 

Heden, *, verscheen voor mij, 

Mr Edith Seline Voskamp, notaris te Rijswijk: 

* 

De verschenen persoon verklaarde: 

- dat de algemene vergadering van:

Vereniging voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing Nederland, 

een vereniging, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te plaats x 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08115019, hierna te noemen: "de 

vereniging", welke vereniging werd opgericht bij akte op vier april tweeduizend drie 

verleden voor Mr S. Kleefsman, destijds notaris te Deventer, en welker statuten 

laatstelijk werden gewijzigd bij akte op drie juni tweeduizend vijftien verleden voor 

Mr D.L.M. Verschuren, notaris te Zederik, heeft besloten tot wijziging van de 

statuten van de vereniging; 

- dat de verschenen persoon, bij dat besluit werd gemachtigd de notariële akte van 
statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen; 

- dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een aan 
deze akte te hechten geschrift. 

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten van 

de vereniging te wijzigen als volgt: 

Artikel 1 onderdeel b wordt gewijzigd en komt te luiden: 

b. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Heeze-Leende.

Artikel 1 onderdeel c komt te vervallen. 

Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

De vereniging stelt zich ten doel: 

a. Het bevorderen van de ontwikkeling en de toepassing van Eye Movement

Desensitisation and Reprocessing therapie, hierna te noemen: EMDR, in
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Nederland; 

b. Het bevorderen van de gebruikmaking van diensten van diegenen, die opgeleid 

zijn in deze psychotherapeutische methode, hierna te noemen: EMDR-

therapeuten; 

c. Het bewaken van de kwaliteit van de toepassing van EMDR, waardoor eveneens 

de maatschappelijke belangen die voortvloeien uit de toepassing van EMDR, en 

de daaraan gelieerde activiteiten worden behartigd; 

d. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van EMDR. 

In artikel 3 onderdeel d. wordt de verwijzing naar artikel 2 onder b gewijzigd in een 

verwijzing naar artikel 2 onder a. 

Artikel 4 onderdeel b wordt gewijzigd en komt te luiden: 

b. Gewone leden kunnen slechts zijn personen die bekwaam zijn op het gebied van 

EMDR en voor hun professioneel handelen onderworpen zijn aan het 

tuchtrecht krachtens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

(afgekort Wet BIG) dan wel een daarmee vergelijkbaar verenigingstuchtrecht. 

Ook worden gewone leden door het bestuur geregistreerd als EMDR (Europe) 

Practitioner dan wel EMDR (Europe) Consultant en dienen zij in die 

hoedanigheid te voldoen aan de voor de betreffende registratie gestelde eisen. 

Tot slot kunnen gewone leden door EMDR EUROPE ASSOCIATION, hierna 

te noemen: "EMDR EUROPE", worden geaccrediteerd en geregistreerd als 

EMDR Trainer. 

Artikel 4 onderdeel e. wordt gewijzigd en komt te luiden: 

e. De eisen voor gewone leden, aspirant-leden en ereleden worden nader 

uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. De eisen die betrekking hebben op de 

registratie van de gewone leden als EMDR (Europe) Practitioner, EMDR 

(Europe) Consultant worden nader uitgewerkt in het Reglement Opleidingen en 

Registraties Vereniging EMDR Nederland (ROR). De eisen die betrekking 

hebben op de registratie van gewone leden als EMDR Europe Trainer worden 

gereguleerd en nader uitgewerkt door EMDR Europe. Aanvullende eisen voor 

de registratie als EMDR Europe Trainers vanuit de vereniging zijn uitgewerkt in 

het ROR. 

Op het lidmaatschap van de vereniging zijn, naast de statuten, het huishoudelijk 
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reglement en de reglementen van de vereniging zoals die nu of te eniger tijd 

gelden, tevens van toepassing de richtlijnen van EMDR Europe, waaronder de 

‘Code of Ethics’ van EMDR Europe. 

Artikel 5 onderdeel d tweede gedachtestreepje wordt gewijzigd en komt te luiden: 

- wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 

Artikel 6 onderdeel a wordt gewijzigd en komt te luiden: 

a. Leden, die handelen in strijd met de statuten, de reglementen van de vereniging 

of de reglementen van EMDR EUROPE, of die zich niet gedragen naar het 

besluit van de algemene ledenvergadering, of naar de besluiten die het bestuur 

van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene 

ledenvergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst. 

Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

opzegging door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt door 

het verloop van die termijn. 

Aan artikel 7 wordt onderdeel d toegevoegd dat komt te luiden: 

d. Het is een lid, zonder daartoe geregistreerd te zijn, niet toegestaan om 

activiteiten te ontplooien waarvoor een registratie vereist is in de desbetreffende 

registers van de vereniging en/of van EMDR Europe. 

In artikel 8 onderdeel a wordt de eerste volzin gewijzigd en komt te luiden: 

Het bestuur bestaat uit een bij bestuursbesluit te bepalen oneven aantal leden; het 

aantal bedraagt minimaal vijf en maximaal negen. 

In artikel 8 onderdeel c wordt de eerste volzin gewijzigd en komt te luiden: 

Het bestuur stelt een rooster vast, dat het periodiek aftreden regelt. Dit rooster dient 

zodanig te zijn, dat de voorzitter en penningmeester niet gelijktijdig aftreden. 

Artikel 9 onderdeel a wordt gewijzigd en komt te luiden: 

De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. Het 

bestuur wijst uit hun midden een penningmeester aan. Het bestuur verdeelt de 

overige werkzaamheden onder de leden van het bestuur. 

Artikel 10 inclusief het opschrift wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Bureau en directeur 

a. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kent de vereniging een bureau en 

een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor: 
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 - het functioneren van het bureau;  

 - de dagelijkse gang van zaken;  

 - het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur; 

 - het ondersteunen van de diverse organen van de vereniging;  

 - het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter realisering van de 

doelstellingen van de vereniging, en dit alles binnen de gestelde 

beleidskaders. 

b. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders en 

binnen de grenzen van de begroting of het toegekende budget. De directeur is 

daarvoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

c. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat 

tevens zijn arbeidsvoorwaarden vaststelt.  

d. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden 

vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen directiereglement. 

e. De directeur heeft het recht de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, 

tenzij het onderwerp zijn functioneren betreft. De directeur of een door hem 

aangewezen medewerker heeft het recht alle overige vergaderingen en 

bijeenkomsten bij te wonen van alle geledingen van de vereniging. 

f. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur doch kan op verzoek van het 

bestuur een adviserende stem uitbrengen. 

Artikel 13 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

De vereniging wordt vertegenwoordigd door: 

a. hetzij het bestuur; 

b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

In artikel 14 wordt het woord “jaarverslag” in het opschrift en in onderdeel c. 

vervangen door het woord “bestuursverslag”. 

Artikel 15 onderdeel f eerste volzin  wordt gewijzigd en komt te luiden: 

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden, aspirant-leden, 

ereleden, bestuursleden en de directeur van de vereniging. 

Artikel 20 wordt gewijzigd en komt te luiden: 

a. het bestuur van de vereniging legt een of meer maatregelen als bedoeld in de 

leden d en e van dit artikel aan een lid op, indien een Regionaal Tuchtcollege 
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voor de Gezondheidszorg - of bij hoger beroep - het Centraal Tuchtcollege voor 

de Gezondheidszorg een klacht over dit lid gegrond heeft bevonden en als 

maatregel “schorsing van de inschrijving in het BIG-register” of “doorhaling van 

de inschrijving in het BIG-register” heeft opgelegd. 

b. Het bestuur van de vereniging kan één of meerdere maatregelen als bedoeld in 

de leden d. en e. opleggen aan een lid van de vereniging indien de civiele- of 

strafrechter of de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het College van 

Beroep, casu quo het College van Toezicht, van een andere relevante 

beroepsvereniging een maatregel aan het lid heeft opgelegd. 

c. het bestuur van de vereniging kan één of meer maatregelen opleggen aan een 

(aspirant-)lid van de vereniging indien deze niet voldoet aan de registratie-eisen 

die de vereniging stelt aan dat (asprirant-)lid of indien deze handelt in strijd met 

de statuten of reglementen van de vereniging. 

d. De in het vorige lid bedoelde maatregelen zijn: 

 1. waarschuwing; 

 2. berisping; 

 3. schorsing van het lidmaatschap van de vereniging overeenkomstig artikel 6; 

 4. ontzetting of opzegging van het lidmaatschap van de vereniging 

overeenkomstig artikel 5; 

 5. schorsing van de inschrijving in een der registers van de vereniging; 

 6. doorhaling van de inschrijving in een der registers van de vereniging; 

 7. openbaarmaking van de uitspraak binnen de vereniging op een door de 

vereniging te bepalen wijze. 

e. De maatregelen genoemd onder d, kunnen voorwaardelijk worden opgelegd. 

In artikel 24 komen in de eerste volzin te vervallen de woorden: “en/of het dagelijks 

bestuur”. 

Voorts werd verklaard dat de statuten van de vereniging na voormeld wijziging 

luiden als volgt: 

Artikel 1 

Naam, Zetel, Duur 

a. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Eye Movement 

Desensitisation and Reprocessing Nederland, afgekort: Vereniging EMDR 
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Nederland (VEN). 

b. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Heeze-Leende. 

Artikel 2 

Doel 

De vereniging stelt zich ten doel: 

a. Het bevorderen van de ontwikkeling en de toepassing van Eye Movement 

Desensitisation and Reprocessing therapie, hierna te noemen: EMDR, in 

Nederland; 

b. Het bevorderen van de gebruikmaking van diensten van diegenen, die opgeleid 

zijn in deze psychotherapeutische methode, hierna te noemen: EMDR-

therapeuten; 

c. Het bewaken van de kwaliteit van de toepassing van EMDR, waardoor eveneens 

de maatschappelijke belangen die voortvloeien uit de toepassing van EMDR, en 

de daaraan gelieerde activiteiten worden behartigd; 

d. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van EMDR. 

Artikel 3 

Middelen 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. zodanige maatstaven aan te leggen voor de toelating tot het lidmaatschap van de 

vereniging, dat dit lidmaatschap tegenover derden een waarborg voor 

deskundigheid betekent; 

b. het instellen van een register van goed opgeleide EMDR therapeuten. 

c. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van EMDR. 

d. het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van de in artikel 2 onder a 

genoemde psychotherapeutische methode; 

e. het organiseren van mogelijkheden voor opleiding en bijscholing; 

f. het bevorderen van publicaties over onderwerpen die verband houden met de 

doelstellingen van de vereniging; 

g. het onderhouden van betrekkingen met verwante organisaties in binnen- en 

buitenland; 

h. het organiseren van bijeenkomsten; 
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i. alle andere wettige middelen die de doeleinden van de vereniging kunnen 

bevorderen. 

Artikel 4 

Lidmaatschap 

a. De vereniging kent: 

 1. gewone leden; 

 2. aspirant-leden; 

 3. ereleden. 

b. Gewone leden kunnen slechts zijn personen die bekwaam zijn op het gebied van 

EMDR en voor hun professioneel handelen onderworpen zijn aan het 

tuchtrecht krachtens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

(afgekort Wet BIG) dan wel een daarmee vergelijkbaar verenigingstuchtrecht. 

Ook worden gewone leden door het bestuur geregistreerd als EMDR (Europe) 

Practitioner dan wel EMDR (Europe) Consultant en dienen zij in die 

hoedanigheid te voldoen aan de voor de betreffende registratie gestelde eisen. 

Tot slot kunnen gewone leden door EMDR EUROPE ASSOCIATION, hierna 

te noemen: "EMDR EUROPE", worden geaccrediteerd en geregistreerd als 

EMDR Trainer. 

c. Aspirant leden kunnen zijn leden die een door de VEN en/of de EMDR 

Europe Association erkende opleiding volgen op het gebied van EMDR en voor 

hun professioneel handelen onderworpen zijn aan het tuchtrecht krachtens de 

wet BIG dan wel een daarmee vergelijkbaar verenigingstuchtrecht; 

d. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging of voor 

de ontwikkeling van EMDR bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 

e. De eisen voor gewone leden, aspirant-leden en ereleden worden nader 

uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. De eisen die betrekking hebben op de 

registratie van de gewone leden als EMDR (Europe) Practitioner, EMDR 

(Europe) Consultant worden nader uitgewerkt in het Reglement Opleidingen en 

Registraties Vereniging EMDR Nederland (ROR). De eisen die betrekking 

hebben op de registratie van gewone leden als EMDR Europe Trainer worden 

gereguleerd en nader uitgewerkt door EMDR Europe. Aanvullende eisen voor 

de registratie als EMDR Europe Trainers vanuit de vereniging zijn uitgewerkt in 
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het ROR. 

Op het lidmaatschap van de vereniging zijn, naast de statuten, het huishoudelijk 

reglement en de reglementen van de vereniging zoals die nu of te eniger tijd 

gelden, tevens van toepassing de richtlijnen van EMDR Europe, waaronder de 

‘Code of Ethics’ van EMDR Europe. 

f. Het bestuur beslist over aanvragen voor het lidmaatschap van de vereniging. 

g. Een kandidaat voor een lidmaatschap die niet is toegelaten kan tegen de in het 

vorige lid bedoelde beslissing van het bestuur in beroep gaan bij de commissie 

van beroep en bemiddeling van de vereniging. 

Artikel 5 

Einde lidmaatschap 

a. Het lidmaatschap eindigt: 

 1. door het overlijden van het lid; 

 2. door opzegging door het lid; 

 3. door opzegging door de vereniging; 

 4. door ontzetting. 

b. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden per één januari van 

enig jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand, op 

de in het huishoudelijk reglement voorgeschreven wijze. Een opzegging in strijd 

met het in dit lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 

toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

c. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 

één maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 

verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of meegedeeld; het 

besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 

d. Opzegging door de vereniging kan geschieden: 

 - wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap 

gesteld door de statuten of de reglementen van de vereniging te voldoen; 

 - wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 

 - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren; 
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 - bij wijze van maatregel als bedoeld in artikel 20 van deze statuten. 

 Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid 

wordt schriftelijk van het besluit, met opgave van de redenen, op de hoogte 

gesteld. 

e. Ontzetting 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. 

 Het besluit tot ontzetting wordt genomen door het bestuur. 

 Dit besluit dient genomen te worden met de meerderheid van tenminste 

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

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

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

laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting, staat de betrokkene 

beroep open bij de commissie van beroep en bemiddeling. Dit beroep dient te 

worden uitgebracht binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving. 

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

g. In de gevallen in lid a. onder 1., 3. en 4. en in lid c van dit artikel genoemd, 

eindigt het lidmaatschap onmiddellijk. 

h. Personen die hun lidmaatschap hebben opgezegd kunnen onder bepaalde 

voorwaarden, die neergelegd zijn in het huishoudelijk reglement, weer lid van de 

vereniging worden. 

Artikel 6 

Schorsing 

a. Leden, die handelen in strijd met de statuten, de reglementen van de vereniging 

of de reglementen van EMDR EUROPE, of die zich niet gedragen naar het 

besluit van de algemene ledenvergadering, of naar de besluiten die het bestuur 

van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene 

ledenvergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst. 

Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

opzegging door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt door 

het verloop van die termijn. 

b. Van een besluit tot schorsing van het lidmaatschap staat de betrokkene beroep 
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open bij de commissie van beroep en bemiddeling. 

c. Gedurende de periode dat een lid is geschorst blijven de aan het lidmaatschap 

verbonden plichten onverminderd van kracht maar kunnen de rechten niet 

worden uitgeoefend. 

Artikel 7 

Rechten en plichten van de leden 

a. De algemene ledenvergadering stelt de door de leden verschuldigde contributies 

vast. Verder kan de algemene ledenvergadering besluiten dat bij de aanvang van 

het lidmaatschap een inschrijfgeld verschuldigd zal zijn. 

b. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum de leden uiterlijk aan hun 

financiële verplichtingen moeten hebben voldaan. 

c. Na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, kan het 

bestuur ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste 

verplichtingen aangaan. 

d. Het is een lid, zonder daartoe geregistreerd te zijn, niet toegestaan om 

activiteiten te ontplooien waarvoor een registratie vereist is in de desbetreffende 

registers van de vereniging en/of van EMDR Europe. 

Artikel 8 

Bestuur 

a. Het bestuur bestaat uit een bij bestuursbesluit te bepalen oneven aantal leden; 

het aantal bedraagt minimaal vijf en maximaal negen. De meerderheid van het 

bestuur moet bestaan uit gewone leden. 

Bestuursleden kunnen ook buiten de leden worden benoemd. 

De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering 

op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden. Een 

voordracht van het bestuur wordt schriftelijk aan de leden bekend gemaakt, 

tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering. Een voordracht 

van tenminste tien stemgerechtigde leden kan plaatsvinden tot de aanvang van 

de algemene ledenvergadering. 

De algemene ledenvergadering is vrij in de verkiezing van leden van het bestuur 

indien niet een voordracht als bedoeld is gedaan. 

b. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn ten 
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hoogste twee maal herbenoembaar. De algemene ledenvergadering kan voor een 

periode van maximaal twee jaar hiervan ontheffing verlenen. 

c. Het bestuur stelt een rooster vast, dat het periodiek aftreden regelt. Dit rooster 

dient zodanig te zijn, dat de voorzitter  en penningmeester niet gelijktijdig 

aftreden. 

Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster van 

aftreden de plaats van zijn voorganger in. 

Bij een vacature in het bestuur wordt bij de eerstkomende algemene vergadering 

een voordracht gedaan voor vervulling van de ontstane vacature overeenkomstig 

lid a. van dit artikel. 

d. Een bestuurslid kan altijd zelf ontslag nemen. 

e. Bestuursleden kunnen altijd door de algemene ledenvergadering worden 

ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 

wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

f. Een schorsing of ontzetting van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt 

ook schorsing als bestuurslid, respectievelijk het einde van het 

bestuurslidmaatschap in. 

Artikel 9 

Bestuursfuncties 

a. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. 

Het bestuur wijst uit hun midden een penningmeester aan. Het bestuur verdeelt 

de overige werkzaamheden onder de leden van het bestuur. 

b. De voorzitter leidt de bestuursvergadering en de algemene ledenvergadering. 

Artikel 10 

Bureau en directeur 

a. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kent de vereniging een bureau en 

een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor: 

 - het functioneren van het bureau;  

 - de dagelijkse gang van zaken;  

 - het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur; 

 - het ondersteunen van de diverse organen van de vereniging;  

 - het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter realisering van de 
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doelstellingen van de vereniging, en dit alles binnen de gestelde 

beleidskaders. 

b. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders en 

binnen de grenzen van de begroting of het toegekende budget. De directeur is 

daarvoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

c. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat 

tevens zijn arbeidsvoorwaarden vaststelt. 

d. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden 

vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen directiereglement. 

e. De directeur heeft het recht de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, 

tenzij het onderwerp zijn functioneren betreft. De directeur of een door hem 

aangewezen medewerker heeft het recht alle overige vergaderingen en 

bijeenkomsten bij te wonen van alle geledingen van de vereniging. 

f. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur doch kan op verzoek van het 

bestuur een adviserende stem uitbrengen. 

Artikel 11 

Bestuursvergaderingen en besluiten 

a. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit 

schriftelijk verlangen. Geeft de voorzitter binnen één maand na een schriftelijk 

verzoek, als in de vorige zin bedoeld, hieraan geen gevolg, dan hebben de 

betrokken leden van het bestuur het recht zelf een vergadering van het bestuur 

bijeen te roepen. 

b. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt en 

vastgesteld. 

c. Het bestuur kan slechts besluiten nemen als tenminste de helft van het aantal 

bestuursleden aanwezig is. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone 

meerderheid van stemmen. 

Artikel 12 

Bestuurstaak 

a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. Elke bestuurder is tegenover de vereniging 

gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 
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b. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te 

beleggen waarin de voorziening in de ontstane vacature aan de orde komt. 

c. Het bestuur is 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 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits de algemene 

ledenvergadering daarvoor goedkeuring heeft gegeven. 

d. Het bestuur kan zich over zaken die de vereniging betreffen laten bijstaan of 

adviseren door personen binnen en buiten de vereniging. 

Artikel 13 

Vertegenwoordiging 

De vereniging wordt vertegenwoordigd door: 

a. hetzij het bestuur; 

b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

Artikel 14 

Boekjaar/bestuursverslag/rekening en verantwoording 

a. Het boekjaar en het verenigingsjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. 

b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op 

zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit 

te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

c. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de 

algemene ledenvergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de 

vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de winst- en 

verliesrekening met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. 

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 

ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 

redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de 



 

 

 

 

 

 

- 14 - 

 

statutenwijziging Vereniging EMDR Nederland.doc 

C A M I N A D A  N O T A R I S S E N  

      

 

gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen 

nakomen. 

d. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 

tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, hierna 

te noemen: "kascommissie". Deze kascommissie onderzoekt de balans, de winst- 

en verliesrekening en de toelichting op die stukken, en brengt aan de algemene 

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

e. Vereist het onderzoek van de boeken en de rekening en verantwoording 

bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan deze kascommissie zich door een 

deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten 

behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de 

boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

f. De benoeming van de commissie is echter niet nodig als een verklaring omtrent 

de getrouwheid van de stukken wordt overlegd die afkomstig is van een 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

g. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden b en c zeven jaar 

lang te bewaren. 

Artikel 15 

Algemene ledenvergadering 

a. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

b. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene 

ledenvergadering- de jaarvergadering - gehouden. De algemene ledenvergadering 

kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen. 

c. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

 1. de stukken bedoeld in artikel 14.c. van deze statuten en het verslag van de 

kascommissie of vorenbedoelde verklaring omtrent de getrouwheid; 

 2. de benoeming van de kascommissie voor het lopende verenigingsjaar; 

 3. voorziening in eventuele vacatures; 

 4. voorstellen van het bestuur of de leden, die aangekondigd zijn bij de oproep 

voor de vergadering; 
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 5. de begroting voor het komende boekjaar. 

d. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 

dit wenselijk oordeelt. 

e. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van tenmiste één/tiende deel van de stemmen 

verplicht tot het bij-eenroepen van een algemene ledenvergadering op een 

termijn van niet langer dan vier weken. 

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

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze statuten. 

f. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden, aspirant-

leden, ereleden, bestuursleden en de directeur van de vereniging. 

 Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behalve 

indien en voor zover deze geschorste (bestuurs)leden worden gehoord in 

verband met de schorsing. 

 Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de 

algemene ledenvergadering. 

g. Ieder lid van de vereniging heeft het recht in de algemene ledenvergadering deel 

te nemen aan de besprekingen. 

Artikel 16 

Bijeenroeping algemene ledenvergadering 

a. Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

b. De oproep tot een algemene ledenvergadering vindt plaats door middel van een 

schriftelijke kennisgeving. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de 

oproeping op grond van het bepaalde in artikel 24 van deze statuten geschieden 

door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 

bericht aan het adres dat door de leden voor dit doel aan de vereniging is 

bekendgemaakt. 

 De termijn voor de oproep bedraagt tenminste veertien dagen, de dag van de 

oproep en die van de vergadering niet meegerekend. 

c. Bij de oproep worden, naast de plaats en het tijdstip van de vergadering, de te 
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behandelen onderwerpen vermeld. 

Artikel 17 

Besluitvorming algemene ledenvergadering 

a. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij volstrekte 

meerderheid van de stemmen, tenzij in de wet of deze statuten ander is bepaald. 

 Ieder gewoon lid dat niet is geschorst en ieder erelid heeft één stem. Ongeldige 

en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

 Aspirant-leden hebben een adviserende stem. 

b. Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet-

schriftelijk vastgelegd voorstel. 

c. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het tweede lid bedoeld 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 

wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 

van de oorspronkelijke stemming. 

d. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de 

voorzitter of de algemene ledenvergadering anders besluit. 

Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde 

aanwezigen zich daartegen verzet. 

e. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die 

de meeste stemmen op zich verenigden. 

Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot wie van 

beide is gekozen. 

f. Voorstellen ter behandeling op een algemene ledenvergadering kunnen worden 

ingediend door het bestuur en door de leden op een in het huishoudelijk 

reglement te bepalen wijze. 
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g. Onderwerpen, die niet op de hiervoor genoemde oproepbrieven zijn vermeld, 

kunnen slechts op de agenda van de algemene ledenvergadering worden 

geplaatst en in behandeling worden genomen indien bij acclamatie wordt 

besloten door alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden voor de 

plaatsing en behandeling. Over een zodanig onderwerp kan echter niet worden 

gestemd tenzij in het geval van lid h van dit artikel. 

h. Een eenstemmig schriftelijk besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 

dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan 

ook betrekking hebben op wijziging van de statuten en/of ontbinding van de 

vereniging. Een afschrift daarvan of het origineel dient bij de notulen te worden 

gevoegd. De stemmen worden dan schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van 

schriftelijkheid van de stemmen is teven voldaan indien het besluit onder 

vermelding van de wijze waarop ieder van de leden heeft gestemd schriftelijk of 

elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig dit 

lid h zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij 

de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toestemming, met dien 

verstande dan buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden 

uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. 

i. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

Artikel 18 

Commissies 

a. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 

benoemd. De taken, bevoegdheden en werkwijze worden door het bestuur 

vastgesteld, aangevuld of gewijzigd. 

b. Onverminderd het bepaalde in lid a van dit artikel kan de algemene 

ledenvergadering commissies van leden benoemen die belast zijn met de 

voorbereiding en/of uitvoering van bepaalde activiteiten van de vereniging. 

De algemene ledenvergadering bepaalt de taak en de samenstelling van deze 

commissies. 

c. Voor door een commissie genomen besluiten blijft de vereniging bij uitsluiting 



 

 

 

 

 

 

- 18 - 

 

statutenwijziging Vereniging EMDR Nederland.doc 

C A M I N A D A  N O T A R I S S E N  

      

 

verantwoordelijk en aansprakelijk 

d. De algemene ledenvergadering stelt een commissie van beroep en bemiddeling 

in. 

Artikel 19 

Commissie van beroep en bemiddeling 

a. De vereniging heeft een commissie van beroep en bemiddeling, die bestaat uit 

vijf gewone leden dan wel vier gewone leden en een jurist. 

b. De leden van deze commissie worden benoemd door de algemene 

ledenvergadering. 

c. De commissie heeft tot taak: 

 1. het nemen van een besluit overeenkomstig artikel 4 lid g, 5 lid f en 6 lid b 

van deze statuten; 

 2. het bemiddelen en tot bindende uitspraken komen in conflictsituaties die 

hetzij ter bemiddeling, hetzij als beroep zijn aangebracht, hetgeen nader is 

uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. 

d. De commissie neemt beslissingen met de stemmen van ten minste drie van de 

vijf leden. 

e. De wijze van aftreden van leden van de commissie alsmede de procedure met 

betrekking tot behandeling van bezwaren, worden geregeld bij huishoudelijk 

reglement. 

Artikel 20 

Maatregelen 

a. het bestuur van de vereniging legt een of meer maatregelen als bedoeld in de 

leden d en e van dit artikel aan een lid op, indien een Regionaal Tuchtcollege 

voor de Gezondheidszorg - of bij hoger beroep - het Centraal Tuchtcollege voor 

de Gezondheidszorg een klacht over dit lid gegrond heeft bevonden en als 

maatregel “schorsing van de inschrijving in het BIG-register” of “doorhaling van 

de inschrijving in het BIG-register” heeft opgelegd. 

b. Het bestuur van de vereniging kan één of meerdere maatregelen als bedoeld in 

de leden d. en e. opleggen aan een lid van de vereniging indien de civiele- of 

strafrechter of de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het College van 



 

 

 

 

 

 

- 19 - 

 

statutenwijziging Vereniging EMDR Nederland.doc  

C A M I N A D A  N O T A R I S S E N  

      

 

 

Beroep, casu quo het College van Toezicht, van een andere relevante 

beroepsvereniging een maatregel aan het lid heeft opgelegd. 

c. het bestuur van de vereniging kan één of meer maatregelen opleggen aan een 

(aspirant-)lid van de vereniging indien deze niet voldoet aan de registratie-eisen 

die de vereniging stelt aan dat (asprirant-)lid of indien deze handelt in strijd met 

de statuten of reglementen van de vereniging. 

d. De in het vorige lid bedoelde maatregelen zijn: 

 1. waarschuwing; 

 2. berisping; 

 3. schorsing van het lidmaatschap van de vereniging overeenkomstig artikel 6; 

 4. ontzetting of opzegging van het lidmaatschap van de vereniging 

overeenkomstig artikel 5; 

 5. schorsing van de inschrijving in een der registers van de vereniging; 

 6. doorhaling van de inschrijving in een der registers van de vereniging; 

 7. openbaarmaking van de uitspraak binnen de vereniging op een door de 

vereniging te bepalen wijze. 

e. De maatregelen genoemd onder d, kunnen voorwaardelijk worden opgelegd. 

Artikel 21 

Reglementen 

a. Alle onderwerpen waarvan een nadere regeling door de statuten is 

voorgeschreven dan wel door de algemene ledenvergadering of het bestuur 

nuttig of nodig wordt geoordeeld, zullen nader worden geregeld in het 

huishoudelijk reglement of een ander reglement. 

De reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten en mogen ook niet in 

strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. 

b. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering. Reglementen ten behoeve van de conform artikel 18 lid a door 

het bestuur ingestelde commissies, worden door het bestuur vastgesteld. Het 

bestuur stelt de leden in kennis van deze reglementen. De reglementen ten 

behoeve van conform artikel 18 leden b en c door de algemene ledenvergadering 

ingestelde commissies, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

c. De reglementen ten behoeve van de conform artikel 18 lid a door het bestuur 
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ingestelde commissies, kunnen worden gewijzigd door het bestuur. Het bestuur 

stelt de leden in kennis van deze wijzigingen. De reglementen ten behoeve van 

de conform artikel 18 leden b en c door de algemene ledenvergadering 

ingestelde commissies, kunnen worden gewijzigd door de algemene 

ledenvergadering, dan wel met inachtneming van het lid d van dit artikel 

bepaalde, door het bestuur. 

d. Een voorgenomen besluit van het bestuur tot wijziging van een reglement ten 

behoeve van de conform artikel 18 leden b en c door de algemene 

ledenvergadering ingestelde commissies, wordt door het bestuur schriftelijk ter 

kennis van alle gewone en ereleden gebracht. 

Indien binnen een termijn van drie weken na datum van verzending van 

vorengemelde kennisgeving: 

 1. tenminste één/tiende gedeelte van het aantal gewone en ereleden schriftelijk 

aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt niet akkoord te zijn met een besluit 

van het bestuur ter zake overeenkomstig bedoeld voorgenomen besluit van 

het bestuur en/of ter zake beslissing door de algemene ledenvergadering te 

verlangen, kan het bestuur ter zake niet besluiten tot wijziging van het 

reglement en zal de inhoud van het voorgenomen besluit van het bestuur 

als voorstel aan de algemene ledenvergadering op de agenda van een 

eerstvolgende algemene ledenvergadering geplaatst worden en zal de 

algemene ledenvergadering ter zake beslissen; 

 2. het onder 1 vermelde geen toepassing vindt, kan het bestuur besluiten tot 

wijziging van het reglement overeenkomstig bedoeld voorgenomen besluit 

van het bestuur. Het bestuur stelt de leden in kennis van haar besluit. 

Artikel 22 

Statutenwijziging 

a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan 

door een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met 

de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

b. Zij die de oproep tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor 

de vergadering een afschrift van dat voorstel (waarin de voorgedragen wijziging 
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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. 

c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 

leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt een 

tweede vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste twee en ten hoogste 

vier weken na de eerste vergadering. In de tweede vergadering kan - ongeacht 

het aantal aanwezige leden - over het voorstel, zoals dat in de eerste vergadering 

aan de orde is geweest, worden besloten mits met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

d. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden. 

e. Het bestuur van de vereniging is verplicht op het kantoor van het openbaar 

handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken, binnen het gebied waarin de vereniging haar zetel heeft, neer te 

leggen: 

 1. een authentiek afschrift van de akte waarin de wijziging van de statuten is 

opgenomen, en 

 2. de gewijzigde statuten. 

Artikel 23 

Ontbinding 

a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Het bepaalde in de leden a, b en c van het vorige artikel is van 

overeenkomstige toepassing. 

b. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden de 

bestuurders als vereffenaars op. 

c. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit 

tot ontbinding lid waren. 

Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. 

Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het 

batig saldo worden gegeven. 

d. De vereffenaars zorgen er voor, dat de ontbinding van de vereniging 
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ingeschreven wordt in het register als bedoeld in het laatste lid van het vorige 

artikel. 

e. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste 

vereffenaar, dan wel een andere (rechts-)persoon, aan te wijzen door de 

vereffenaars. 

Artikel 24 

Communicatiemiddelen 

Schriftelijke berichtgeving van het bestuur aan de personen bedoeld in artikel 4 van 

de statuten kan rechtsgeldig plaatsvinden via brieven, mededelingen in een 

verenigingspublicatie, e-mail en/of de website van de vereniging. Publicatie via de 

website van de vereniging betreffende de algemene ledenvergadering wordt tevoren 

aangekondigd per brief of per e-mail of in een voorafgaande verenigingspublicatie. 

Leden zijn verplicht een werkend e-mailadres aan de ledenadministratie van de 

vereniging door te geven. 

Artikel 25 

Financiële middelen 

De financiële middelen van de vereniging bestaan uit: 

a. bijdragen van de leden en aspirant-leden; 

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

c. subsidies; 

d. inschrijfgelden; 

e. andere wettige inkomsten. 

Artikel 26 

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 

Slot akte. 

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in de aanhef 

van deze akte vermeld. 

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en 

toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben 

genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
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Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de 

verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. 


