DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de vereniging Nederlandse Coeliakie Vereniging, zoals deze van kracht zijn na
de statutenwijziging d.d. 21 mei 2014 voor mr. D.W. Doude van Troostwijk, notaris te Bussum
verleden.

Naam, zetel en doel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Coeliakie Vereniging.
2. Zij is gevestigd in Naarden.
Artikel 2
1. De Vereniging heeft ten doel de bevordering van het lichamelijk en sociaal welzijn van mensen
met Coeliakie of Dermatitis herpetiformis en allen die om een andere (medische) reden een
glutenvrij dieet moeten volgen en direct daarmede samenhangende ziektebeelden, alsmede de
bevordering van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot coeliakie en dermatitis
herpetiformis.
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het leggen en in stand houden van contacten met patiënten, medici, paramedische
deskundigen, alsmede met en tussen ouders en verzorgers;
b. het verlenen van bijstand, het verstrekken van adviezen en het geven van informatie aan
patiënten en hun ouders of verzorgers;
c. het leggen van internationale kontakten, zowel op landelijk als regionaal niveau;
d. het met behulp van deskundigen samenstellen en bijhouden van een zo goed mogelijk
verantwoorde lijst van glutenvrije produkten en het verspreiden daarvan onder de leden;
e. het wekken van belangstelling van overheids- en andere instellingen voor deelname in
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot coeliakie en dermatitis herpetiformis;
f. alle overige wettige middelen, die bevorderlijke zijn voor de doelstelling van de Vereniging.
VERMOGEN
Artikel 3
1. Het vermogen van de Vereniging zal worden gevormd door:
a. jaarlijkse bijdragen en bijzondere heffingen van de leden en buitengewone leden;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. subsidies en donaties;
d. alle andere verkrijgingen en baten.
Het Bestuur draagt zorg dat niet meer vermogen zal worden aangehouden dan redelijkerwijs
nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Vereniging.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Vereniging beoogt niet het maken van winst.
4. Het vermogen van de Vereniging zal uitsluitend mogen worden aangewend voor het
verwezenlijken van haar in artikel 2 omschreven doelstelling.
LEDEN
Artikel 4
1. Leden van de Vereniging kunnen zijn mensen met Coeliakie of Dermatitis herpetiformis en allen
die om een andere (medische) reden een glutenvrij dieet moeten volgen en direct daarmee
samenhangende ziektebeelden, hun ouders of verzorgers alsmede andere natuurlijke personen
die het doel van de Vereniging onderschrijven. Waar in deze statuten wordt gesproken van
coeliakiepatiënten worden daarmee tevens bedoeld lijders aan Dermatitis herpetiformis.
2. Het Bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle leden en zo mogelijk
ook de e-mailadressen zijn opgenomen.
BUITENGEWONE LEDEN, DONATEURS, ERELEDEN
Artikel 5

1.

Buitengewone leden kunnen zijn rechtspersonen, of (overheids)organisaties die daadwerkelijk
het doel van de Vereniging steunen of daarvoor belangstelling tonen.
2. Donateurs kunnen zijn zij, die de Vereniging jaarlijks financieel steunen met een door de
algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
3. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de Vereniging op voorstel van
het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die die benoeming
hebben aanvaard.
4. Buitengewone leden, donateurs en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan
die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
TOELATING
Artikel 6
1. Aanmelding als lid, buitengewoon lid of donateur geschiedt schriftelijk op een door het Bestuur
vastgesteld formulier, voor wat betreft een minderjarige met medewerking of schriftelijke
toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger.
2. Het Bestuur beslist omtrent de toelating.
3. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
BEEINDIGING
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid of, wat betreft een rechtspersoon/buitengewoon lid, door het
ophouden te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de Vereniging;
d. door ontzegging.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt bij het Bestuur. Opzegging van het
lidmaatschap door de Vereniging kan geschieden indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren; de opzegging geschiedt door het Bestuur.
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 redenen, schriftelijk in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd
binnen een 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 wordt genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de gehele
jaarlijkse bijdrage door het lid verschuldigd.
Artikel 8
1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging
worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het
geheel verschuldigd blijft.
2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
FINANCIELE BIJDRAGEN
Artikel 9
1. De leden, buitengewone leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat leden en/of buitengewone leden bij hun toelating
inschrijfgeld verschuldigd zijn.
3. De algemene vergadering kan bijzondere heffingen en hoofdelijke omslagen aan de leden
opleggen.
4. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van financiële
verplichtingen te verlenen.
BESTUUR
Artikel 10

1.

Het Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, die door de algemene
vergadering worden benoemd. De algemene vergadering is bevoegd ten hoogste twee
bestuursleden te benoemen uit de buitengewone leden; de overige bestuursleden worden uit de
leden benoemd.
2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering 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.
3. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaren. Het aftredende bestuurslid is
onmiddellijk voor één termijn van drie (3) jaren herbenoembaar. In bijzondere omstandigheden
kan de algemene ledenvergadering een bestuurslid voor een tweede keer herbenoemen voor
een periode van drie (3) jaren.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
b. bedanken.
Artikel 11
1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een sekretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor ieder hunner een vervanger aanwijzen. De funkties van
sekretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig acht(en).
3. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de sekretaris ten minste een besluitenlijst
opgemaakt, die door de voorzitter en de sekretaris wordt vastgesteld en ondertekend.
4. Bij het staken der stemmen binnen het bestuur beslist de voorzitter.
BESTUURSTAKEN, VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de
Vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 10 vermelde aantal is gedaald, blijft het
Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.
3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door een Directeur en/of kommissies die door het Bestuur worden benoemd. Er is
in elk geval een medische adviesraad. In medische aangelegenheden wordt het Bestuur van de
Vereniging bijgestaan door een medische adviesraad, die aan het Bestuur gevraagd en
ongevraagd advies en voorlichting geeft over alle medische aangelegenheden, waarmede de
Vereniging wordt geconfronteerd. In beginsel geschieden benoeming en aftreden van de leden
van de medische adviesraad conform de procedure daarvoor vastgelegd in het Reglement
Medische Adviesraad van de Vereniging, behoudens zwaarwegende redenen, in welke geval het
Bestuur beslist in overleg met de medische adviesraad.
4. het Bestuur draagt zorg voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders,
regiovertegenwoordigers en andere vrijwilligers indien werkzaam ten behoeve van de Vereniging.
DIRECTEUR
Artikel 13
1. De Directeur is belast met de dagelijkse en feitelijke leiding van het bureau van de Vereniging en
de beleidsvoorbereiding en –uitvoering in het belang van de doelstelling van de Vereniging.
2. De Directeur wordt –met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde- benoemd door het
Bestuur.
Degene die ten tijde van een ontslag tot benoeming van de Directeur bevoegd is, is ook bevoegd
tot schorsing of ontslag van de Directeur.
3. Tot Directeur kan niet worden benoemd een lid van het Bestuur, dan wel een gewezen lid van het
Bestuur dat korter dan twaalf (12) maanden voor de benoeming in functie was.
4. De Directeur is belast met de uitvoering van de taakstelling zoals deze is uitgewerkt in het door
het Bestuur opgestelde directieprofiel.
5. De Directeur is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur over de uitvoering van zijn taken en
legt verantwoording af aan het Bestuur.
REGIO-AFDELINGEN

Artikel 14
1. Het Bestuur kan besluiten tot het instellen en in stand houden van Regio-afdelingen, waarop de
hierna volgende leden 2a. tot en met f. van toepassing zijn.
2. a. De gewone en buitengewone leden van de Vereniging kunnen op grond van hun woonplaats
of anderszins door het Bestuur worden onderverdeeld in Regio-afdelingen. De wijze van
organisatie wordt door het Bestuur van de Vereniging bepaald. Bij regioreglement kunnen
daartoe nadere regelen worden gesteld.
b. De Regio-afdelingen hebben als zodanig geen eigen rechtspersoonlijkheid. De Vereniging
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verplichtingen van welke aard ook, door Regioafdelingen op zich genomen, tenzij in de gevallen waarin het Bestuur van de Vereniging die
aansprakelijkheid schriftelijk heeft erkend.
c. De binnen de Regio-afdelingen ingedeelde leden kiezen uit hun midden een of meer
vertegenwoordigers. Elke vertegenwoordiger wordt benoemd voor een periode van drie
jaren. Een aftredende vertegenwoordiger is onmiddellijk voor één termijn van drie jaren
herbenoembaar.
d. De regiovertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor alle ter vervulling van zijn hun taak ter
beschikking gestelde gelden of andere middelen. Zij zijn rekening en verantwoording
verschuldigd aan het Bestuur van de Vereniging.
e. Indien een Regio-afdeling ophoudt te bestaan - hetgeen het geval is als het Bestuur van de
Vereniging dat al dan niet op voordracht van de desbetreffende regiovertegenwoordiger(s)
bepaalt - dienen alle bescheiden, boeken, gelden en andere bezittingen van de Vereniging,
aanwezig bij de desbetreffende regiovertegenwoordiger(s), op eerste aanvraag ter
beschikking te worden gesteld aan de Vereniging ter beheer door het bestuur van de
Vereniging.
f. Taak, bevoegdheden en verplichtingen van de regiovertegenwoordiger(s) alsmede de
begrenzing en indeling van Regio-afdelingen, kunnen bij regioreglement worden vastgesteld.
Regioreglementen worden vastgesteld door het Bestuur van de Vereniging.
Artikel 15
1. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur.
2. De Vereniging wordt bovendien in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden met de volgende functies: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester.
JAARVERSLAG
Artikel 16
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd Bestuur. Na verloop van
de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het Bestuur vorderen.
4. De rekening en de verantwoording van het Bestuur over het afgelopen verenigingsjaar worden
voor de algemene vergadering onderworpen aan een controle door een accountant, die bij de
jaarrekening tenminste een beoordelingsverklaring afgeeft.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3, zeven (7) jaar lang te
bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17
1. Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet, de statuten of een reglement aan het Bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze jaarvergadering komen onder meer aan de
orde:

a.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van
de aldaar bedoelde accountant;
b. voorziening in eventuele vakatures;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering 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 artikel 21, of bij advertentie in ten minste
één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen nieuwsblad.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 18
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de Vereniging, alle buitengewone
leden, ereleden en alle donateurs, alsmede de Directeur, tenzij, wat deze laatste betreft, het
Bestuur in bijzondere gevallen anders beslist. Geen toegang hebben geschorste leden,
geschorste buitengewone leden, geschorste bestuursleden en een geschorste Directeur.
2. Over toelating van andere personen dan de in lid 1 bedoelden beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan
als gemachtigde niet meer stemmen uitbrengen dan twee.
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN
Artikel 19
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of de
vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt één der andere
bestuursleden door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering
een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
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.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn van onwaarde
en worden bij het bepalen van een meerderheid niet meegeteld.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt
een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben
verenigd. Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen hebben
verkregen beslist het lot.
6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping kan zowel
schriftelijk als elektronisch geschieden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 4 lid 2. De
termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 22.
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING
Artikel 22
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vereniging kan slechts worden
genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 23
1. Na het besluit tot ontbinding van de Vereniging is het Bestuur met de vereffening belast, tenzij de
algemene vergadering bij dat besluit een of meer andere vereffenaars benoemt.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt het eventueel batig saldo bestemd voor een doel dat het
algemeen belang dient, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Vereniging.
3. Leden zijn nimmer aansprakelijk voor een eventueel nadelig saldo.

