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OPRICHTING VERENIGING

1Heden, zestien december negentienhonderd zevenennegentig, verschenen voor
Mr Herbert van Hoogdalem, notaris ter standplaats Groningen:

1.

InEVTOUW

MARIE HENRIëTTE GERARI)S,

ATtS, WONCNdE tC

mij,

-

9722HH

Groningen, De Savornin Lohmanlaat S2, geboren te Heerlen op zesentwintig
december negentienhonderd zevenenvijftig, zich legitimerende met funa1
juli
paspoort, nuflrmer N09716128, uitgegeven te Groningen op twaalf
negentienhonderd vijfennegentig, gehuwd;
2. mevrouw ANNA CANDIDO, arts, wonende te 1185 AK Amstelveen, Maarten
negentienhonderd
augustus
zes
op
Lutherweg 55, geboren te Amsterdam
vierenzestig, van italiaanse nationaliteit, zich legitimerende met haar paspootr, nuÍtmer 482381N, uitgegeven te Arnsterdam (Italiaanse Consulaat) op
negentien februari negentienhonderd zesennegentig, gehuwd ;
3. InEVTOUW JEANNINE MARIE BERNARDS, ATIS, WONENdE IE 6524 HT
Nijmegen, Fransestraat 37, geboren te Nijmegen op elf oktober
negentienhonderd drieënzestig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer
- X964803, uitgegeven te Amsterdam op achtentwintig december
negentienhonderd vierennegentig, gehuwdDe comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende
STATUTEN:

Artikel 1.
NAAM EN ZETEL

1.

De vereniging draagt de naam: VERENIGING VAN FERTILITEITS

ARTSEN
Zljheefthaar zeteL in de gemeente Groningen.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2.
DOEL
De vereniging heeft tot doel de bevordering van de kennis en vaardigheden van
haar leden op het gebied van biologische, geneeskundige, pslchologische,

2.
3.

technische alsmede algemene maatschappelijke en ethische aspecten van de humane fertiliteit en fertiliteitsbevorderende behandelingen. De vereniging behartigt tevens
de beroepsbelangen van haar leden
Artikel 3.
LIDMAATSCHAP
1. Als lid van de vereniging kururen toetreden artsen, niet-specialisten die gedurende minimaal één jaar in een ziekenhuis werkzaam zijn geweest met als
belangrijkste functie de behandeling van humane fertiliteitsproblemen 2l d21
niet in combinatie met klinisch wetenschappelijk onderzoek welke hieraan - -

2.

direct is gerelateerd
Als aspirant-lid van de vereniging kunnen toetreden artsen als onder lid

1,

)_

3.
4.

5.
6.
7.
8

9

.
.

welke korter dan één jaar in deze functie werkzaam zljn. Aspirant-ledgn
hebben dezelfde rechten en plichten als leden, met dien verstande dat zlj geen
stemrecht hebben en geen zitting kunnen nemen in het bestuur.
Een kandidaat voor het (aspirant-) lidmaatschap wordt aan het bestuur voorge- dragen door een lid van de vereniging niet zijnde bestuurslid daarvan. Het
bestuur besluit over de toelating van het kandidaat-(aspirant-) lid.
Indien een kandidaat-(aspirant-)lid door het bestuur wordt geweigerd, wordt-dit aan de voorsteller gemotiveerd medegedeeld. De voorsteller kan binnen vier
weken, nadat de afwijzing hem/haar heeft bereikt, tegen de afwijzing in beroep
- gaan bij de algemene vergadering. Deze beslist in haar eerst komende vergade- ring over het beroep
Ereleden zljnzlj dre, op grond van bijzondere verdiensten voor de verenigirg, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming
hebben aanvaard. Ereleden, die niet tevens aan alle vereisten voor het gewone
lidmaatschap voldoen, hebben geen stemrecht.
Specialisten kunnen toetreden als buitengewoon lid.
Leden die niet meer klinisch werkzaam zijn kunnen alleen aanblijven als
buitengewoon lid
Buitengewone leden hebben geen stemrecht.
Een (aspirant-, buitengewoon-, ere-)lid is verplicht een jaarlijkse contributie te
betalen zoals deze wordt vastgesteld in de algemene vergadering.

Artikel 4.
Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht sf syelgang
è*^^è'

-

Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:

2.
3.

a.
b.
c.
d.

door overlijden van het lid;
door opzegging van het lid;
door opzegging namens de vereniging;
door ontzetting
Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving, aan de secretaris.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur wanneer het lid zijn contributie niet betaalt of andere verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt of heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten welke door de statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn.
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 schdftehjk met opgave van de reden(en).
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving -

-

a

in beroep te gaan bij de algemene v
Ontzetting uit het lidmaatschap kan
(
lid in strijd met de statuten, reglementen
betalingsherinnering' de
handelt, zoals ondenneer in hei geval dat ondanks
rrdt betaald of wanneer het lid de
t.
dat het betrokken lid ten spoedigste
, in kennis stelt. De betrokkene is
van de kennisgeving in beroep te gaan
bevoegd binnen één maand na ontvangst
bij de algemene vergadering'
het beroep is lid geschorst.
GËOrr..rrà. de beroelst.n rij, en hangende
ontzetting zal moeten worden
Het besluit der algeàene v rgadering tot
-- L^1 ^^.^+^l .,i+-^1-*^nLto
-a.lÀioc
uitgebrachte geldige
genomen met tenmmste twee derde van het aantal
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5.
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stemmen
eindigt, blijft de Wanneer het lidmaatschap de loop van een verenigingsjaar
jaarlijkse bijdrage voor het eehegl-door het.lid verschuldigd'
ten, reglementen sf
td dat-handelt in strijd met de
wrjze benadeelt'
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke
periode van maximaal zes
schorsen voor een Oooinei bestuur te bepalen
vergadering'
de
algemene
bd
mogelijk
maanden. Tegen de schorsing is beroep
toepassing'
overeenkomstige
van
is
"beroep"
aangaande
in lid 4 bepaalde
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Het
Artikel 6.
DONATEURS
zijn toegelaten. Het bestuur i5
Donateurs zljnzlj, die door het bestuur als zodanig
te.d:::.
bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging
"ii{il"1:
geldelijke
bijdrage te
een
vereniging
jaarlijks
de
aan
Donaàrs zijn verplicht
vergadering wordt
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene

-

yva!nr!v_rrJ

-

vastgesteld.

Artikel 7.
GELDMIDDELEN
van de contributie van De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de opbrengst
wordt vastgesteld en uit
de leden, zoals deze jaarhjks op o" algemene vergadering
erfstellingen, legaten en
de jaarlijkse bijdragen van eventuele donateurs,
,.Ëofirrg..t. É"t boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 8.
RESTUUR
L. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuurders wordt

2.

vastgesteld door de algemene vergadering'
De fiestuurders worden door de algemene vergadering

uit de leden der

aan. De
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester

-

a

'il
!'J

4

functiesvansecretarisenpenningmeesterkunnendooréénpersoonworden
door de algem ne vergadering
De voorzitter wordt steeds als zodanig
benoemd
tijde onder opgaaf van
Bestuursleden kunnen te allen
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alge,trutr
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stemmen
niet
be.stuulslil
een
van
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óv Y van schorsing
?1ï:1'Ï,":'.ï:ering
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dealgemenevergaderingteverantwoordenenkanzichdaarbijdooreen-

raadsman doen bijstaàÍt'
een
Bestuursled"n *ï'rà* beno"md-voor
P:,ti"g"
p*ràà", herkiesbaar. JaariiSks treden een of meer bestuursleden
te
af volgens een door het bestuur op
t
allen
te
De bestuurders zijn bevoegd
schriftelijk geschiedt met een oP
In bestaande vacatures wordt zo
maxlmaal drle maan(lell De§tuur§usYuséLr'
bestuur blijft voor een perirde van
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6.
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1.
2.

Iïg1"llÏ: Í:::,ï:f*.- -

rsTsl
voorzitter dit nodig acht dan
-Het bestuur vergadert zo-dikwijls als de
andere bestuursleden dit wensen'
genomen met gewone meerderheid van
Besluiten van het bestuur worden
,.tgadering wau.in tenminste drie leden aanwezig zlin'
sternÍnen i"

""n
Artikel 10.
l_:.H"t b.stuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.Hetbestuurvertegenwoordigtdevereniginginenbuitenrechte.
komt mede toe aan de voorzitter tezaÍ,en

3.

4.
5.

De verteger*ooríigmgsbevóegdheid
met de secretaris of de penningmeester'
of meer bestuursleden alsook aan
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één
grenzen van die volmacht te
anderen, om de vereniging binnen de
vertegenwoordigen'
voor het kopen, vervreemder'
Voor het uu*"ír." van geldleningen, alsmede
voor overeenkomsten goederen,
bezwaren, huren of verhuren van onroerende
verbindt' *^*uu de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
zekerheidstelling voor de schuld zich voor een derde ïterk maakt oi zich tot
goedkeuring van de algemene
van derde verbindt, behoeft het bestuur de
vergadering.

Artikel

11.

VERGADERINGEN

5-
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de voorzitter
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wordt een tweede stemming
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen
gehouden tussen de personen, die-het groot
f,ebben verkregen en is hij/zij verkozen die
der uitgebrachte stemmen op zich heeft ver
het lot'
tndienÍij die tweede stemming de stemmen staken beslist
geldig uitgebrachte steÍlmen,
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan
en met de naam van het
zodatniet in aanmerking komen blanco stemmen
5.

oordeel dat een besluit
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken
genomen, is beslissend'
dit oordeer de juistheid
í;ffi;il;r-"r*ioo"rhjk na het uitspreken van
ste ming plaats wanneer de
daarvan wordt betwist, ,irrdt."., nieuwe
oorspronkeldke stemming
meerderheid der vergadering of, of indien de
aanwezige dtt
hoofdelijk of schriftiijk geschiedde, een stemgerechtigde
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-
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verlangt.

.r.r--L----

r' naast het bestuur'. mtnl- Besluiten kunnen alleen
algemene leden aanwezig is.
maal het aanÍalbestuursleden plus één lid van de

Artikel

14.

,o orzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
ds
Bljzljnlhaarafwezigheidofontstenteniszaleender andere bestuursledsl
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ding.
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15.

houdt tenminste eenmaal per jaar een huishoudelijke algemene
gehouden
vergaderirig fiaarvergadering). Deze uetgadering wordt bij voorkeur
in het
vooiafgaande aan een wetenschappelijke vergadering of ingepast
programma van deze'tetgadering'
b" l.O.n worden tenminste twee maanden tevoren schriftelijk door het bestuur
plaats van de
ter vergadering uitgenodigd onder vermelding van datum, uur en

o*"reniging

dagen
»e-uitg"wàrkte agenda van de vergadering wordt tenminste veertien
voor dÉ vergadering aal de leden toegezonden met de daarbij behorende

3.

-

lei-

de secretaris of
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door
gehouden'door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging nonllen
vastgesteld enDeze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering
vergadering
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
ondertekend.

Artikel

r.

haar
g""níestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadertng zelf in

stukken.
punten
Op de in lid 1 bedoelde jaarvergadering worden de navolgende
behandeld:

--

a

b.
c.

d.
e.
f.

goedkeuring van de notulen van de voorafgaande vergadering, waarin
genoemd;
!"no*"n besluiten met name moeten zijn
vooraf toegezonden uitgebrachte
bestuur
het
foedkeuring van het door
jaarverslag;
aan
àfl.gg"r, ian rekening eÍI verantwoording over het afgelopen boekjaar
de hand van bescheiden, welke vooraf zlin toegezonden;
die geen
de benoeming van een kascommissie van tenminste twee leden
bestuurslid mogen zljt, ter controle van de rekening en verantwoording -

-

van het loPende boekjaar;
begroting voor het komende boekjaar, waarin opgenomen
- de vaststelling van de contributie van dit jaar;
(een) vacature(s)
benoeming van één of meer bestuursleden
aarrwezig is (zijn);
andere op de agenda geplaatste punten;
een ter vèrgadering naar voren gebracht punt, indien het plaatsen daarvan op de ug"nàu door meer dan de helft van het aantal aanwezige leden wordt gèrt ,rrà; indien terzake van dit punt een besluit van de vergadering wordt genomen met tenminste twee derde van het
levraagd, dient dit te worden
íantal geldig uitgebrachte stemmen, mits wordt voldaan aan artikel 13 lid 6.

4.

5.

6.

Het bestuur is verplicht aan de onder lid 3.d. benoemde kascommissie ten
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan z\ zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bij staan.
Behalve de onder lid 1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,
alsmede zo dikwijls zulks schriftehjk met opgave van de te behandelen
onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de
algemene vergadering indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegen-

-

-

woordigd zijn
Na ontvangst van een verzoek als in lid 5 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer flnn tien weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat di1 dssl
het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, 211en de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het algemeen
bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel

16.

ír.q.rutBNwrJZIGING

i.

2

.

na een besluit van de algeWijziging van de statuten kan slechts plaatshebben
dat daarin
*à" ,"igadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
wfziging ,an de statuten zal worden Ït"P:1:1.d# ,'".*ïr;;; "pr"eping rot een zodanige vergadering moet ten minste
ztj, die de oproepi"í $e aJs3lenegedaan,
"ïrydï'Ï.::'.::TÏ::t1".'^l*ï:ï
moeten ten minste veertien dagen
tgtt"uu.n
van dat voorstel'
voor de dag der ,.rguA.iit'[ t"" afschrif!
.r^
aan de
(zijn)
opgeno nen, toezenden ^^.^
is
wijzig'iigi"n) íooroelijk
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voorgestelde
leden.

3.

-

worden bes ot3n
Tot wijziging van de statuten kan slechts
9::l:ï."^t:-T:""
minste twee derde van het aantal
vergadering met een meerderheid van ten
geldig uitgebrachte stemmen'

Artikel 17.
Het in artik

,- ^,-^-^-^ ..^nnnAa
vergadertn-g
r. algemene

zijn en het besruit tot statutenw\zrgffLg
arle leden aanwezig of vertegenwoordigd
met algemene stemmen wordt genomen'
Artikel

-

18.

ffi,"**tenwijzigingtreedtnietinwerkingdannadatdaarvaneennotarië|g-

2.

akte is opgemaakt
van de wijziging en de
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift
de Kamer van -- gewijzigde statuten ,r."i t ,leggen ten kantore van het door
í<ooifru"O"l en Fabrieken gehouden handelsregister'

Artikel

19.

OT,.qTNIN»ING EN VEREFFENING
van overeenkom- i Het bepaalde in artikel 16 leden I,2 en 3 en in artikel 17 is tot
ontbinding van stige tóepassing op een besluit van de algemene vergadering
de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding de bestemming
met hetvast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
doel van de vereniging.
zijn
Indien bii een uestiit iot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur'
vslgffg4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zovet dit tot ds
blijven
ning van haar vJrmogen nodig is. Gedurende de vereffening
-bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht'
aan haar .moeten
uitgaan,
de
vereniging
van
die
In stukken en aankondigingen
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"'
geen aan haar, dan
De vereniging troirdt op te bestaan op het tijdstip waarop

3.

5.

9wel aan vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zljn. De vereffenaar(s)
doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 2 van artikel 18 vermelde
register.

-

-

Artikel 20.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels stellen

Z.
3.

omtrent al die onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement zal geenbepalingen mogen bevatten die striidig
zijn met de wet of met deze statutaír.
Op besluiten tot vaststelling en tot wij ziging van het huishoudelijk reglement
hel bepaalde in artikel 16 leden 1,2 en 3 en artikel 17 van overeenkomstige
toepassmg.

-

is

-

-

Artikel
SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet
19

het bestuur
ien. beslist
UVOrrÈL uv
voorzlen,
Y UVl4lvrr,
Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:
1. de comparante mevrouw Marie Henriëtte Gerards, voornoemd, als voorzitter; 2. de comparante mevrouw Anna Candido, voornoemd, als secretaris;
3. de comparante mevrouw Jeannine Marie Bernards, voornoemd, als
penningmeester.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Groningen op de datum, in het hoofd
dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud var. deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:

