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Modelstatuten Vereniging Medische Staf [naam ggz-instelling] 
 
Op ………………………………….., verschenen voor mij, ……………………………………………………………………., notaris 
gevestigd te ………………………………, 
1. …………………………………………………….., 
2. …………………………………………………….., 
 
De verschenen personen verklaren dat: 

• in de algemene ledenvergadering van de te ggz ….. gevestigde VERENIGING MEDISCH STAF 
…………………….., hierna te noemen ‘VMS ……………………..’, gehouden op ……….., is besloten de 
statuten van de VMS vast te stellen; 

• in die vergadering werden de verschenen personen, aangewezen vorenbedoelde statuten bij 
notariële akte vast te leggen; 

• van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van 
gemelde vergadering; 

• de statuten van de VMS luiden als volgt 
 

Statuten 
 
Naam en zetel 
 
Artikel 1 
De VMS draagt de naam: VMS Medische Staf ggz ………………………………………., 
bestaande uit de locaties ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
De VMS is gevestigd te ………………………………………………………………………………… 
 
Doel 
 
Artikel 2 
De VMS stelt zich ten doel om door en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van haar leden 
een kwalitatief goede medisch-specialistische zorg aan de patiënten te bevorderen, alsmede de 
belangen van haar leden in de relatie van haar leden tot de ggz-instelling, de raad van bestuur, de raad 
van toezicht en de zorgverzekeraars te behartigen, dit alles in de ruimste zin des woords. 
 
Middelen 
 
Artikel 3 
De VMS tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 
(adviseren) 
1. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en het doen van voorstellen aan de raad van 

bestuur en de raad van toezicht van de instelling; 
 

(beleid) 
2. het opstellen, bij- en vaststellen van het medisch beleidsplan, inclusief de jaarlijkse 

prioriteitenstelling; 
3. het waarborgen van de professionele autonomie; 
4. het bewaken en versterken van de kwaliteit van de medisch specialistische werkzaamheden; 
5. het bevorderen van de juiste uitvoering van het medisch beleidsplan als geïntegreerd onderdeel van 

het beleidsplan van de instelling; 
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6. het toezien op de naleving van de regels van medische ethiek; 
 
(communicatie) 
7. het onderhouden van contact met de raad van bestuur, de raad van toezicht en het personeel van 

GGZ ……………………………………………………………….; 
 
(coördineren, toetsen en verslaglegging medisch specialistische werkzaamheden) 
8. het coördineren en toetsen van de medisch-specialistische werkzaamheden; 
9. het medewerken aan de medische registratie en de verslaglegging van de medisch-specialistische 

werkzaamheden in de instelling; 
 
(organisatie van de instelling) 
10. het bevorderen van een efficiënte werkwijze in de instelling; 
11. het bevorderen van begrip omtrent de noodzaak van kostenefficiëntie en doelmatigheid in de 

instelling; 
12. het bevorderen van een zo goed mogelijke organisatie in de instelling rondom de medisch-

specialistische werkzaamheden; 
 
(samenwerken) 
13. het bevorderen van een goede samenwerking zowel tussen de leden onderling als met de raad van 

bestuur en de raad van toezicht van, alsmede met de daarvoor in aanmerking komende personen 
en instanties in en buiten, de instelling; 

 
(kwaliteit) 
14. het bevorderen van het collectieve verantwoordelijkheidsbesef van de leden, alsmede van het 

individuele verantwoordelijkheidsbesef van ieder lid, voor de kwaliteit van de medisch-
specialistische werkzaamheden; 

 
(wetenschappelijk niveau) 
15. het bevorderen van een goed wetenschappelijk niveau van het werk van ieder lid en daarmede het 

verhogen van het wetenschappelijk niveau van het werk in de instelling, onder meer door het 
houden van klinische conferenties en wetenschappelijke vergaderingen; 

 
(onderwijs en opleiding) 
16. het bevorderen van het meewerken aan onderwijs en opleiding in de instelling. 
 
Duur, boekjaar en inkomsten 
 
Artikel 4 
1. De VMS is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het boekjaar van de VMS is gelijk aan het kalenderjaar. 
1. De inkomsten van de VMS zullen worden gevormd door: 

a. de contributie van de leden 
b. subsidies 
c. alle andere inkomsten en baten 

 
Lidmaatschap 
 
Artikel 5 
1. Het lidmaatschap wordt verworven door in de instelling werkzame medisch specialisten en andere 

op min of meer rechtstreekse wijze bij de medische hulpverlening betrokken medici, met 
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inachtneming van het hierna in de artikel 6 bepaalde. 
Onder medisch specialisten worden ten deze verstaan: medisch specialisten ingeschreven in het 
register van erkende medisch specialisten van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (KNMG). Onder medici worden verstaan zij die als arts staan 
geregistreerd in het BIG-register, niet zijnde in opleiding. 

2. De VMS kent de navolgende groepen leden: 
a. gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a; 
b. gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b; 
c. buitengewone leden; 
d. ereleden. 

3. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder alle groepen leden verstaan, 
tenzij het tegendeel blijkt. 

 
Artikel 6 
1. Gewone leden zijn, zij die hun werkzaamheden uitsluitend of hoofdzakelijk in de instelling 

uitoefenen, op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een dienstverband van 
16 uur of meer, en wel: 
a. medisch specialisten; 
b. andere op min of meer rechtstreekse wijze bij de medische hulpverlening betrokken medici. 

2. Buitengewone leden kunnen zijn, zij die als zodanig in het Huishoudelijk Reglement staan 
omschreven.  

3. Ereleden kunnen zijn, zij die wegens hun bijzondere verdiensten als zodanig worden benoemd. 
 
Beëindiging lidmaatschap 
 
Artikel 7 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de VMS; 
d. door het niet meer voldoen aan artikel 5 lid 1; 
e. door ontzetting. 

2. Ontzetting kan door het bestuur alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten der VMS handelt, of de VMS op onredelijke wijze benadeelt. Het 
betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van reden in kennis 
gesteld. 

3. Aan het betrokken lid staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van ontzetting 
beroep op de Algemene Ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering omtrent de ontzetting 
wordt genomen met een meerderheid van vier/vijfde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, 
in een vergadering waarin ten minste twee derde van de gewone leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

4. Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van het boekjaar blijft de contributie voor het geheel 
verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

 
Verplichting van de leden 
 
Artikel 8 
1. De leden dienen zich te gedragen naar de besluiten die door de Algemene Ledenvergadering 

worden genomen.  
2. Voorts zijn zij gehouden de belangen van de VMS te behartigen en zich te gedragen naar de 
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bepalingen vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
3. Nieuwe leden zijn gebonden aan de reeds bestaande verplichtingen als bedoeld in het vorige lid. 
4. De leden zijn verplicht jaarlijks een contributie te betalen, voor zover deze is vastgesteld. Zij kunnen 

daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Vaststelling en 
wijziging van de contributie kan uitsluitend geschieden door een besluit van de Algemene 
Ledenvergadering, waarbij ten minste de meerderheid van de gewone leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is.  

5. Bij toetreding tot de VMS kunnen nieuwe leden worden verplicht tot het betalen van een eenmalige 
financiële vergoeding. 

6. Ingeval van de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het nieuwe lid de 
contributie over dat jaar aan de VMS pro rata verschuldigd. 

7. De leden zijn, behoudens verhindering, gehouden de wetenschappelijke vergaderingen en de 
Algemene Ledenvergaderingen bij te wonen. 

 
Algemene Ledenvergadering 
 
Artikel 9 
1. In de Algemene Ledenvergadering heeft ieder gewoon lid het recht één stem uit te brengen. 

Buitengewone en ereleden hebben een adviserende stem.  
2. Een lid kan zich door middel van een schriftelijke volmacht door een ander lid laten 

vertegenwoordigen. Een lid kan slechts als vertegenwoordiger van één ander lid optreden. 
 
Artikel 10 
1. Ieder jaar wordt ten minste één Algemene Ledenvergadering gehouden binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar (nader te noemen: de jaarvergadering). 
2. In de jaarvergadering worden onder meer aan de orde gesteld: 

a. goedkeuring van de jaarstukken; 
b. vaststelling van de contributie voor het volgende jaar. 

3. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige 
bescheiden, waaronder in ieder geval een balans en een staat van baten en lasten. Voor zover door 
de ALV bepaald, wordt deze vergezeld door een verklaring van de als hierna in lid 5 bedoelde 
registeraccountant of accountant-administratieconsulent, rekening en verantwoording over het 
gevoerde bestuur. 

4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de 
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. Het bestuur legt de jaarrekening met de accountantsverklaring vanaf de oproep voor de 
jaarvergadering ter inzage te haren kantore. 

5. De Algemene Ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur opdracht tot onderzoek van de 
jaarrekening door een registeraccountant of accountant-administratieconsulent verlenen. 
De Algemene Ledenvergadering kan de aan de registeraccountant of accountant-
administratieconsulent verleende opdracht te allen tijde intrekken. 

6. Het bestuur is verplicht aan de in lid 5 bedoelde registeraccountant of accountant-
administratieconsulent alle nodige en gewenste inlichtingen te verschaffen, alle boeken en 
bescheiden ter inzage te geven en de kas en verdere waarden der Vereniging te tonen. Het bestuur 
is verplicht alle medewerking te verlenen voor de controle. 

7. De Algemene Ledenvergadering geeft een batig exploitatiesaldo een in overleg met het bestuur vast 
te stellen bestemming. 

8. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de jaarstukken strekt het bestuur tot 
décharge voor het door hem gevoerde financiële beheer. 

 
Artikel 11 
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1. De Algemene Ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan 
andere organen zijn opgedragen, doch heeft in het bijzonder de bevoegdheid tot: 
a. goedkeuring van de jaarstukken; 
b. vaststelling van de contributie voor het volgende jaar. 

  
Artikel 12 
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van 

een termijn van zeven dagen, welke termijn in spoedeisende gevallen drie dagen mag zijn, de dag 
van oproeping en die der vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt door een 
schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat, aan het (mail)adres van het lid. 

2. Behalve in die gevallen, waar de statuten anders bepalen, neemt de Algemene Ledenvergadering 
zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de 
meerderheid der gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldig uitgebrachte 
stemmen worden niet in aanmerking genomen. 

3. Indien in enige vergadering niet het voor een te nemen besluit vereiste aantal gewone leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, zal in een volgende vergadering omtrent hetzelfde onderwerp 
kunnen worden besloten met de voor het te nemen besluit voorgeschreven meerderheid van 
stemmen, ongeacht het op die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal gewone leden. 
Zodanige vergadering wordt gehouden ten minste zestien dagen en ten hoogste dertig dagen na de 
eerste vergadering. In spoedeisende gevallen kan een zodanige vergadering evenwel na zeven 
dagen worden gehouden. 

4. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal gewone leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van het aantal stemmen dat in een voltallige 
Algemene Ledenvergadering kan worden uitgebracht, tot het bijeenroepen van een Algemene 
Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 
Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen gehoor wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf 
tot de bijeenroeping overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten 
met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. 

5. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk met gesloten ongetekende briefjes. Stemmingen 
over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders beslist. Bij staking van stemmen over 
zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Verkrijgt bij de verkiezing van personen bij 
eerste stemming niemand meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, dan 
wordt een tweede stemming gehouden. De tweede stemming geschiedt tussen de twee personen 
die bij de eerste stemming de hoogste stemmenaantallen behaalden of zoveel meer als 
onvermijdelijk is door gelijkheid der aantallen in de eerste stemming geworven stemmen. Indien 
ook in de tweede stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, beslist het lot. 

6. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van 
een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van 
het oordeel van de voorzitter 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 de nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

7. De voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid de vicevoorzitter van het bestuur of bij diens 
afwezigheid een ander bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur, treedt op als voorzitter van de 
Algemene Ledenvergadering.  

8. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde 
komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al 
heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig 
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 
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houdende formaliteit niet in acht genomen.  
9. Het bestuur kan besluiten niet-leden als toehoorders of adviseurs tot de Algemene 

Ledenvergadering toe te laten.  
10. Het bestuur doet notulen houden van de Algemene Ledenvergadering, welke notulen na opname 

van eventueel door de Algemene Ledenvergadering nodig geachte wijzigingen worden goedgekeurd 
in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.  

11. De door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten worden door middel van afschriften ter 
kennis gebracht aan de leden en worden gebundeld in een Besluitenboek, dat wordt beheerd door 
het bestuur. Aan nieuwe leden worden de statuten en een kopie van de inhoud van het 
Besluitenboek ter hand gesteld. 

 
Artikel 13 
Indien een lid kennis draagt van een naar zijn mening bij herhaling onjuist professioneel handelen van 
een ander lid, of indien hij met een ander lid een professioneel verschil van mening heeft met 
betrekking tot de professionele gang van zaken, zal hij het andere lid op het naar zijn mening onjuiste 
van diens handelen of denkwijze opmerkzaam maken teneinde in onderling overleg tot een oplossing te 
geraken. 
 
Bestuur 
 
Artikel 14 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste …..  leden, die door de Algemene 

ledenvergadering worden benoemd uit de gewone leden, met uitzondering van het eerste bestuur 
dat ij deze akte wordt benoemd. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie 
benoemd. De vicevoorzitter, secretaris en penningmeester worden door het bestuur zelf 
aangewezen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon uitgeoefend 
worden. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur 
van de VMS in een andere instelling.  

2. De Algemene Ledenvergadering kan ieder bestuurslid of het gehele bestuur schorsen indien zij 
daartoe termen aanwezig acht. Voor een zodanig besluit wordt genomen, krijgt betrokkene de 
gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen.  

3. Ingeval van schorsing wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering besloten of de 
schorsing wordt omgezet in ontslag of dat de schorsing wordt opgeheven.  

4. Gedurende de schorsing kan het bestuurslid zijn bestuurstaken niet uitoefenen.  
5. In de Algemene Ledenvergadering, waarin tot schorsing van het gehele bestuur of het enig 

overgebleven bestuurslid wordt besloten, wordt een interim bestuur benoemd van vier leden.  
6. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overgebleven bestuursleden of is het 

enig overgebleven bestuurslid tijdelijk met het gehele bestuur van de VMS belast, terwijl bij 
ontstentenis of belet van alle bestuursleden de VMS tijdelijk wordt bestuurd door de persoon, die 
daartoe elk jaar voor de tijd van één jaar door de Algemene Ledenvergadering wordt aangewezen, 
onder verplichting voor het bestuur om zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering bijeen 
te roepen teneinde definitief in de vacature(s) te voorzien. 

 
Einde bestuurslidmaatschap 
 
Artikel 15 
1. Een bestuurslid verliest zijn functie door: 

a. aftreden, bedanken of het verliezen van het gewone lidmaatschap; 
b. ontslag, verleend door de Algemene Ledenvergadering. 

2. Opzegging door het bestuurslid dient te geschieden in een bestuursvergadering dan wel schriftelijk 
op enig ander moment met dien verstande dat de beëindiging van het bestuurslidmaatschap niet 
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eerder dan met ingang van de eerstvolgende bestuursvergadering geschiedt.  
Wanneer voortduring van het bestuurslidmaatschap redelijkerwijze niet van het bestuurslid kan 
worden gevergd kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang. 

3. Voor een besluit tot ontslag wordt genomen krijgt betrokkene de gelegenheid zich staande de 
vergadering te verdedigen, behoudens in het geval ontslag volgt op een schorsing. 

4. Jaarlijks treden één of meer bestuursleden af na verloop van een bestuurstermijn van drie jaar 
volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is éénmaal herkiesbaar.  
Een opvolger van een bestuurder neemt op het rooster diens plaats in. 
Toelichting bij lid 4: Indien gewenst kan in de statuten worden bepaald, dat de voorzitter of 
aftredende bestuursleden in het algemeen, vaker dan éénmaal herkiesbaar zijn. Ook kan een schema 
worden opgesteld van inkomende, huidige en vertrekkende bestuursleden. 

 
Bestuurstaak 
 
Artikel 16 
1. Het bestuur is belast met het besturen der VMS. 
2. Het bestuur voert zijn taak onder meer uit door: 

a. het voorbereiden van de Algemene Ledenvergaderingen; 
b. het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering; 
c. het coördineren van de werkzaamheden van de VMS en de individuele leden; 
d. het zorgdragen voor goede onderlinge samenwerking en communicatie tussen de leden; 
e. het opstellen van een bestuursreglement. 

3. Elk bestuurslid is tegenover de VMS gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem 
opgedragen taak. 

4. Aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering zijn, onverminderd het elders in de 
statuten bepaalde, onderworpen de voorgenomen besluiten van het bestuur omtrent: 
a. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de VMS zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

b. het aangaan van overeenkomsten boven een bepaalde geldelijke limiet binnen een bepaalde 
periode, een en ander jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen; 

c. het aangaan van verplichtingen ten laste van de leden; 
d. ............................................................................................... nader in te vullen.  

5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der VMS zodanige aantekeningen te houden, dat 
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

6. Het bestuur is verplicht de in het vorige lid en de in artikel 10 lid 3 artikel 12 leden 10 en 11 en 
artikel 17 lid 2 vermelde bescheiden vijf jaar lang te bewaren. 

7. De notulen van de bestuursvergaderingen worden desgevraagd aan de leden van de Algemene 
Ledenvergadering beschikbaar gesteld. 

 
Bestuursvergaderingen 
 
Artikel 17 
1. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Bij diens afwezigheid leidt de 

vicevoorzitter de vergadering, en wanneer ook deze afwezig is voorziet de vergadering zelf in het 
voorzitterschap. De secretaris van het bestuur of de bij diens afwezigheid door de voorzitter 
aangewezen aanwezige houdt de notulen, die staande de vergadering of in de eerstkomende 
vergadering van het bestuur worden vastgesteld. 

2. In de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit. Ongeldige stemmen en blanco 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte 
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meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.  
In geval van staking van stemmen beslist de Algemene Ledenvergadering indien een bestuurslid 
zulks verlangt. Indien geen bestuurslid een beslissing van de Algemene Ledenvergadering verlangt, 
is het voorstel verworpen. Indien een bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de stemming schriftelijk 
bij gesloten ongetekende briefjes.  
Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits schriftelijk, per telefax, 
telegram, telex of ander elektronisch communicatie middel en mits geen van de bestuursleden zich 
tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen 
besluit blijkt, worden door de secretaris bij het notulenboek bewaard.  

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden 
zulks verlangt/verlangen. De oproeping tot de vergadering geschiedt door middel van een 
schriftelijke mededeling welke de agenda bevat, gericht aan elk bestuurslid afzonderlijk. De termijn 
van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet 
meegerekend.  

4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd 
medebestuurslid doen vertegenwoordigen.  

5. Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan over alle 
onderwerpen rechtsgeldig worden besloten ook al is niet aan de in lid 3 van dit artikel vermelde 
voorschriften voldaan. 

 
Commissies 
 
Artikel 18 
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 
uitvoeren door één of meer commissies. 
 
Vertegenwoordiging 
 
Artikel 19 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de VMS in en buiten rechte. 
2. De VMS wordt tevens in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris 

tezamen of door de voorzitter en de penningmeester tezamen of door de secretaris en de 
penningmeester tezamen (voor zover niet in één persoon verenigd). 

3. Indien de in lid 2 vermelde vertegenwoordiging niet mogelijk is door ontstentenis of belet van 
genoemde functionarissen mogen in hun plaats één of twee in onderling overleg aan te wijzen 
gewone bestuursleden optreden. 

4. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris, de voorzitter en de penningmeester en de 
secretaris en de penningmeester kunnen zich terzake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als 
hiervoor in de leden 1 en 2 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. 
In alle gevallen waarin de VMSD een tegenstrijdig belang heeft met één of meer van haar 
bestuursleden, kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de VMSD te 
vertegenwoordigen. 

 
Ledencontracten 
 
Artikel 20 
De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen 
aangaan. Zij kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, 
tenzij het lid zich daartegen verzet. 
Huishoudelijk reglement 
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Artikel 21 
1. De Algemene Ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regelen stellen omtrent het 

lidmaatschap, de contributies, de vergaderingen, de werkzaamheden van het bestuur en alle 
verdere onderwerpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt. 

2. De instelling van een huishoudelijk reglement van de VMS en de wijziging ervan geschiedt bij besluit 
van de Algemene Ledenvergadering op verzoek van het bestuur of van de meerderheid der leden. 

3. Het huishoudelijk reglement wijkt niet af van de bepalingen der wet of van de statuten; eventuele 
strijdige bepalingen worden voor niet-geschreven gehouden en worden onverwijld gewijzigd. 

 
Statutenwijziging 
 
Artikel 22 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering. In de agenda wordt alsdan de letterlijke tekst van de statuten voor zover van 
belang en van de wijzigingsvoorstellen opgenomen. 

2. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen in een vergadering, waarin 
ten minste drie vierde van het totale aantal gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en met 
een meerderheid van drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

3. De statutenwijziging geldt slechts na het passeren van de daarvan op te maken notariële akte. Ieder 
lid van het bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

4. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van die akte ten kantore van de desbetreffende 
Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

 
Ontbinding en vereffening 
 
Artikel 23 
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de VMS 

ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Ledenvergadering. Op dit besluit is het 
bepaalde in artikel 23 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

2. De VMS blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen is. 
Aan haar naam wordt toegevoegd: ‘in liquidatie’. 

3. Zijn bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars benoemd, dan treedt het bestuur als zodanig 
op. 

4. Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen der statuten wat betreft de benoeming, 
schorsing en ontslag, de bevoegdheden, de plichten en de aansprakelijkheid van bestuurders. 

5. Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd met een nader door de Algemene 
Ledenvergadering vast te stellen bestemming. 

6. Overigens is van toepassing het bepaalde in de artikelen 23, 23.a., 23.b. en 23.c. van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende tien jaar berusten bij de 
persoon, door de Algemene Ledenvergadering daartoe benoemd. 

 
Slotbepaling 
 
Artikel 24 
In alle gevallen, waarin noch door de statuten noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien, 
beslist het bestuur. 
 
 
WAARVAN AKTE, 
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opgemaakt in minuut, is verleden te ....…......................., op de in het hoofd dezer akte vermelde datum 
om …... uur en ……. minuten. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
Zakelijke opgave van de inhoud van deze akte als door de wet vereist, heeft plaatsgevonden. 
Vervolgens is door de comparanten verklaard, dat zij van de inhoud van deze akte hebben 
kennisgenomen en op volledige voorlezing geen prijs stellen, waarna deze beperkt is voorgelezen, zoals 
door de wet is bepaald. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten, die mij, notaris, bekend zijn, en 
mij, notaris, ondertekend.  


