
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

STATUTEN 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Brancheorganisaties Zorg. 

2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 

3. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

DOEL EN MIDDELEN 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft ten doel de gezamenlijke belangen van de bij haar aangesloten 

brancheorganisaties in de zorgsector en hun leden te (doen) behartigen, indien en voor 

zover de behartiging van deze belangen door de aangesloten brancheorganisaties aan de 

vereniging wordt opgedragen. 

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door algemene belangenbehartiging, 

afstemming en waar nodig informatie-uitwisseling met betrekking tot onderwerpen die 

relevant zijn voor de zorgsector alsmede specifieke belangenbehartiging ten behoeve van 

alle dan wel een deel van de aangesloten brancheorganisaties voor zover de gezamenlijke 

belangen van de brancheorganisaties daarmee worden gediend althans niet worden 

geschaad en tenslotte alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging 

bevorderlijk kunnen zijn. 

3. De vereniging zal haar doelstelling nastreven met inachtneming van de eigen autonomie 

van de aangesloten brancheorganisaties, waarbij zij het onderling overleg tussen deze 

brancheorganisaties over onderwerpen van gemeenschappelijk belang zoveel mogelijk zal 

bevorderen.  

LIDMAATSCHAP  

Artikel 3 

Leden van de vereniging kunnen uitsluitend in Nederland gevestigde rechtspersonen zijn die 

krachtens hun statuten op landelijk niveau de belangen behartigen van instellingen werkzaam 

binnen een bepaalde branche in de gezondheidszorg. 

TOELATING ALS LID 

Artikel 4 

1. Een rechtspersoon, die het lidmaatschap van de vereniging wenst te verkrijgen, richt 

daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder overlegging van een exemplaar van 
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zijn statuten. 

2. Het bestuur beslist binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek om toelating en 

geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de aanvrager. 

3. Indien het bestuur het verzoek afwijst, staat voor de aanvrager binnen een maand na 

ontvangst van de afwijzende beslissing beroep open op de algemene vergadering, welk 

beroep wordt behandeld in de eerstvolgende reguliere algemene vergadering. 

4. Het bestuur kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen met betrekking tot 

het verkrijgen van het lidmaatschap van de vereniging. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 5  

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. doordat het lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan; 

b. schriftelijke opzegging door het lid; 

c. schriftelijke opzegging namens de vereniging; 

d. ontzetting 

2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden te 

voldoen aan de door de statuten voor het lidmaatschap gestelde vereisten; wanneer een lid 

zijn (financiële) verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; alsook wanneer 

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

voortduren. De opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. 

3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Deze kan 

worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het 

lidmaatschap wordt door ontzetting met onmiddellijke ingang beëindigd. 

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt tegen het einde van een verenigingsjaar en 

met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, tenzij door het bestuur een 

andere opzeggingstermijn en/of een ander tijdstip wordt bepaald waarop het lidmaatschap 

wordt beëindigd. 

5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van 

een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden. 

6. Het lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging worden beëindigd, indien van de 

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren 

7. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging staat het 
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desbetreffende lid binnen een maand na de ontvangst van een schriftelijke kennisgeving 

van het met reden omklede besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. 

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

de algemene vergadering dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Het beroep 

wordt behandeld op de eerstvolgende algemene vergadering. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

contributie voor het geheel verschuldigd.  

9. Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit artikel doet het lidmaatschap eindigen aan 

het einde van het volgende verenigingsjaar. 

10. Een lid kan niet binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn geldelijke rechten 

en/of verplichtingen zijn gewijzigd, is bekend geworden of is medegedeeld, zijn 

lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen 

RECHTEN EN (FINANCIËLE) VERPLICHTINGEN VAN LEDEN 

Artikel 6  

1. De leden hebben de rechten en de verplichtingen, die voor hen voortvloeien uit de statuten, 

huishoudelijk reglement en in overeenstemming daarmee genomen besluiten. 

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

door het bestuur overeenkomstig de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde 

contributienormen wordt vastgesteld op basis van de begroting met het jaarprogramma 

waarin de activiteitenplanning voor het desbetreffende verenigingsjaar is opgenomen. 

3. De leden zijn de contributie verschuldigd voor elk kalenderjaar waarin het lidmaatschap 

voortduurt, met inbegrip van de opzegtermijn. 

ORGANEN 

Artikel 7 

De vereniging kent de navolgende organen:  

a. de algemene vergadering; 

b. bestuur 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 8  

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door 

de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Ieder lid van de vereniging wijst twee vertegenwoordigers aan voor de algemene 

vergadering en stelt de vereniging daarvan schriftelijk in kennis. Deze vertegenwoordigers 

zijn een bestuurslid van het lid en de directeur van het lid. De aldus door de leden 
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aangewezen vertegenwoordigers vormen tezamen de algemene ledenvergadering van de 

vereniging. 

3. Het bestuur roept de algemene ledenvergaderingen bijeen en stelt de agenda voor de 

algemene vergadering vast. Onverminderd het bepaalde in art. 17 lid 2 en art. 18 lid 

geschiedt de oproeping tenminste drie weken voor de dag der vergadering en wordt de 

agenda van de vergadering in de oproepingsbrief vermeld. In spoedeisende gevallen, zulks 

ter beoordeling van het bestuur, kan van de voorgeschreven wijze en/of de termijn van 

oproeping worden afgeweken en kan de algemene vergadering ook buiten vergadering 

besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van of door documenten vastgelegde 

telecommunicatie geschiedt.  

4. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt 

of wanneer een lid dit verzoekt of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten 

verplicht is. Indien aan een dergelijk verzoek van een of meerdere leden binnen veertien 

dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 

overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept 

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 9 

1. De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen met een meerderheid 

van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten 

minste één vertegenwoordiger van ieder lid aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2. Ieder lid van de vereniging heeft één stem in de algemene vergadering. Een lid kan zijn stem 

ook laten uitbrengen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de 

vereniging. 

3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 

gewenst acht of één der vertegenwoordigers zulks voor de stemming verlangt. Blanco 

stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een vertegenwoordiger hoofdelijke 

stemming verlangt. 

4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Wordt op 

deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 

van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit 

voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de 
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juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid 

der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een vertegenwoordiger dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

BESTUUR 

Artikel 10 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten 

brancheorganisaties, met dien verstande dat de voorzitter van de vereniging niet uit de 

kring van de aangesloten brancheorganisaties afkomstig hoeft te zijn. leder lid benoemt 

daartoe de voorzitter van zijn bestuur tot bestuurslid van de vereniging en een ander lid van 

zijn bestuur tot plaatsvervangend bestuurslid van de vereniging. 

2. Het bestuur benoemt, al dan niet uit zijn midden, de voorzitter van de vereniging en wijst 

zonodig een vice-voorzitter aan. 

3. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en lid 2 van 

dit artikel voorzien. 

4. Ieder (plaatsvervangend) bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering 

worden ontslagen of geschorst. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts met 

algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin ten minste één 

vertegenwoordiger van ieder lid aanwezig of vertegenwoordigd is. Een schorsing die niet 

binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop 

van die termijn. 

5. Het (plaatsvervangend) bestuurslidmaatschap eindigt voorts met onmiddellijke ingang: 

a. door overlijden;  

b. door bedanken; 

c. indien de brancheorganisatie waarvan het (plaatsvervangend) bestuurslid deel uitmaakt 

van het bestuur, geen lid meer is van de vereniging; 

d. indien het (plaatsvervangend) bestuurslid niet meer (als voorzitter) deel uitmaakt van het 

bestuur van de aangesloten brancheorganisatie.  

BESTUURSTAAK 

Artikel 11 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De taken en bevoegdheden van 

het bestuur kunnen bij huishoudelijk reglement nader worden omschreven en vastgesteld 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten 
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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. 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Artikel 12 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een bestuurslid dit wenselijk acht. De 

bestuursleden worden bij oproepingsbrief, onder vermelding van de te behandelen 

onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met inachtneming van een 

oproepingstermijn van ten minste zeven dagen, de dag der oproeping en die der 

vergadering niet meegerekend 

2. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet het 

bestuur zelf in de leiding van de vergadering. 

3. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten van het bestuur 

kunnen alleen rechtsgeldig worden genomen met algemene stemmen in een vergadering 

waarin alle zittende bestuursleden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn 

4. De notulen worden door het bestuur vastgesteld. 

5. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van de 

voorgeschreven wijze en/of de termijn van oproeping worden afgeweken en kan het 

bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk 

vóór het te nemen besluit verklaren. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 13 

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur in zijn geheel alsmede door de 

voorzitter en één bestuurslid te zamen. 

2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 

bestuursleden kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de 

vereniging te vertegenwoordigen. 

3. Het bestuur kan door middel van een schriftelijke volmacht ook aan de secretaris en aan 

anderen dan bestuursleden vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.  

SECRETARIAAT 

Artikel 14 

1. De vereniging kent een secretariaat ter ondersteuning van het bestuur en de voorzitter. 

2. De leiding van het secretariaat van de vereniging berust bij een ambtelijk secretaris, die 

onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur werkzaam is. De benoeming, 

schorsing en ontslag van de secretaris en de eventuele overige medewerkers die in dienst 
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zijn van de vereniging, geschieden door het bestuur.  

3. De secretaris zal aanwezig zijn bij de vergaderingen van het bestuur van de vereniging, 

tenzij het bestuur anders bepaalt. 

JAARSTUKKEN EN BEGROTING 

Artikel 15 

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van 

deze termijn door de algemene vergadering, brengt het bestuur op een jaarvergadering een 

jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur 

legt voorts de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring 

aan de algemene vergadering over. Deze stukken gaan vergezeld van een verklaring 

afkomstig van een accountant als bedoeld in 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. 

 De balans  en de staat van baten en lasten worden ondertekend door de bestuursleden; 

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 gezamenlijke bestuursleden in rechte  

vorderen dat zij deze verplichting nakomen. 

2. Het bestuur verleent aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde accountant de opdracht om de 

door het bestuur opgestelde balans en staat van baten en lasten te onderzoeken en te 

voorzien van een samenstellingsverklaring. 

3. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten door de algemene vergadering 

strekt, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk voorbehoud maakt, het bestuur tot 

decharge voor het bestuur over het afgelopen jaar. 

4. Tijdig voor de algemene vergadering die aan het einde van het verenigingsjaar wordt 

gehouden, legt het bestuur een jaarprogramma en een begroting alsmede een voorstel voor 

de hoogte van de in artikel 6 bedoelde contributie voor het komende verenigingsjaar, ter 

goedkeuring aan de algemene vergadering voor. 

5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 

balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden 

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave 

der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 

binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

HUISHOUDELIJK REGLEMEN'T 



 
 
 
 
 

 
van  Grafhorst  

notarissen
 

  
 
 
 

 

 

 8 

Artikel 16 

1. Het bestuur  stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de onderwerpen worden 

geregeld waaromtrent een regeling of nadere regeling bij deze statuten of anderszins wordt 

gevergd. 

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of met 

deze statuten. 

3. Het huishoudelijk reglementen kan bij bestuursbesluit worden gewijzigd of opgeheven. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 17 

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene 

vergadering met algemene stemmen in een vergadering waarin ten minste één 

vertegenwoordiger van ieder lid aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2. De schriftelijke oproep tot de desbetreffende algemene vergadering moet de mededeling 

bevatten dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en dient te zamen met 

het betrokken wijzigingsvoorstel, ten minste vier weken van te voren aan de leden te worden 

toegezonden. 

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

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.  

ONTBINDING 

Artikel 18 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 

bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel 17 is van overeenkomstige 

toepassing. 

2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor vereffening van 

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten 

zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, 

moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.  

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. 

4. Een eventueel batig saldo van de vereffening wordt zoveel mogelijk besteed 

overeenkomstig het doel van de vereniging, te bepalen door het bestuur. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de vereniging 

gedurende zeven jaar berusten onder de persoon daartoe aangewezen door het bestuur. 

SLOTBEPALING 

Artikel 19 
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1. In alle gevallen waarin niet door de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement van de 

vereniging wordt voorzien, beslist het bestuur.  

2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: bij brief, bij e-mail of bij boodschap die 

via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op 

schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid 

kan worden vastgesteld. 


