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Ref: 2014.0225.01 MS 
 
FUSIE 
 
Op een en dertig december tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Kennrick --------------------------------
Martin Misiedjan, notaris met als plaats van vestiging de gemeente Capelle aan den --------------------------------
IJssel: ------------------------------------------------------------------------------------------------
mevrouw mr. Marike Lidewy Stoffers, geboren te Leidschendam op dertig maart --------------------------------
negentienhonderd vijf en zeventig, te dezer zake woonplaats kiezende aan de --------------------------------
Fascinatio Boulevard 774, 2909 VA Capelle aan den IJssel, te dezen handelend als --------------------------------
schriftelijk gevolmachtigde van: ----------------------------------------------------------------
1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IMPULS, vereniging voor --------------------------------

volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen, gevestigd te De --------------------------------
Bilt, kantoorhoudende Weltevreden 4 A te 3731 AL De Bilt, ingeschreven in het --------------------------------
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30157105 en als --------------------------------
zodanig deze rechtspersoon vertegenwoordigende, hierna te noemen: “(de) --------------------------------
Verdwijnende vereniging I”; ----------------------------------------------------------------

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging --------------------------------
voor Dyslexie "Woortblind", gevestigd te Bilthoven, kantoorhoudende --------------------------------
Stationsstraat 79 G te 3811 MH Amersfoort, ingeschreven in het --------------------------------
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40259824 en als --------------------------------
zodanig deze rechtspersoon vertegenwoordigende, hierna te noemen: “(de) --------------------------------
Verdwijnende vereniging II”. ----------------------------------------------------------------

Van de volmachten is mij notaris, genoegzaam gebleken uit vier (4) onderhandse --------------------------------
stukken, die als bijlagen aan deze akte worden gehecht. ---------------------------------------------------------------
De Verdwijnende Vereniging I en de Verdwijnende Vereniging II zijn hierna tezamen --------------------------------
ook te noemen: “(de) fuserende verenigingen”. ----------------------------------------------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: --------------------------------
HOOFDSTUK 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------
De fuserende verenigingen brengen bij deze tussen en met elkander een fusie als --------------------------------
bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand, waarbij de ter --------------------------------
gelegenheid van de onderhavige fusie door de fuserende verenigingen op te richten --------------------------------
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Impuls & Woortblind, vereniging --------------------------------
voor mensen met ADD, ADHD, dyslexie en dyscalculie, statutair te vestigen te --------------------------------
de gemeente De Bilt, hierna ook te noemen: “(de) Verkrijgende Vereniging”, het --------------------------------
vermogen van de fuserende verenigingen onder algemene titel verkrijgt en als --------------------------------
gevolg waarvan de fuserende verenigingen ophouden te bestaan. --------------------------------
HOOFDSTUK 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De fuserende verenigingen hebben dezelfde rechtsvorm. De fuserende --------------------------------

verenigingen zijn niet ontbonden en verkeren niet in staat van faillissement of --------------------------------
surseance van betaling. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Het voorstel, bedoeld in artikel 312 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk --------------------------------
Wetboek, hierna ook te noemen: het ”voorstel tot fusie”, is door de besturen --------------------------------
van de fuserende verenigingen opgesteld en door alle bestuurders van de --------------------------------
fuserende verenigingen ondertekend, waarvan blijkt uit het als BIJLAGE 1 aan --------------------------------
deze akte te hechten document. ----------------------------------------------------------------

3. De besturen van de fuserende verenigingen hebben een schriftelijke toelichting --------------------------------
als bedoeld in artikel 313 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek --------------------------------
opgesteld. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Op vier en twintig september tweeduizend veertien hebben de fuserende --------------------------------
vereniging ten kantore van het handelsregister neergelegd de stukken als --------------------------------
bedoeld in lid 1 van artikel 314 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, --------------------------------
waarvan blijkt uit het als BIJLAGE 2 aan deze akte te hechten document. --------------------------------

5. Op vier en twintig september tweeduizend veertien hebben de besturen van de --------------------------------
fuserende verenigingen de stukken als bedoeld in lid 2 van artikel 314 van Boek -------------------------------
2 van het Burgerlijk Wetboek ter inzage gelegd voor de personen genoemd in --------------------------------
voormeld wetsartikel en wel gedurende de aldaar voorgeschreven termijn. --------------------------------

6. Van de hiervoor sub 4 en 5 vermelde nederleggingen is door de fuserende --------------------------------
verenigingen aankondiging gedaan in het landelijk verspreid dagblad ”De --------------------------------
Telegraaf” van vier en twintig september tweeduizend veertien, waarvan blijkt --------------------------------
uit het als BIJLAGE 3 te hechten document. ----------------------------------------------------------------

7. De fuserende verenigingen hebben geen ondernemingsraad ingesteld. Evenmin --------------------------------
heeft er een vereniging die werknemers van de fuserende verenigingen onder --------------------------------
haar leden telt, schriftelijk advies of opmerkingen ingediend. --------------------------------

8. De griffier van de rechtbank Midden-Nederland heeft op zes november --------------------------------
tweeduizend veertien verklaard dat geen schuldeisers van de fuserende --------------------------------
verenigingen in verzet zijn gekomen tegen het voorstel tot fusie, waarvan blijkt --------------------------------
uit het als BIJLAGE 4 te hechten document. ----------------------------------------------------------------

9. Blijkens exemplaren van de notulen van de ledenvergadering die als BIJLAGE 5 --------------------------------
en BIJLAGE 6 aan deze akte worden gehecht, hebben de algemene --------------------------------
vergaderingen van de fuserende verenigingen besloten tot de onderhavige --------------------------------
fusie. ------------------------------------------------------------------------------------------------

10. de SER-Fusiegedragsregels 2000 zijn op de onderhavige fusie niet van --------------------------------
toepassing. ------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Na het doen van het voorstel tot fusie zijn geen belangrijke wijzigingen --------------------------------
gebleken in de omstandigheden die de mededelingen in het voorstel tot fusie of --------------------------------
in de toelichting hebben beïnvloed. ----------------------------------------------------------------

HOOFDSTUK 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprichting Verkrijgende Vereniging. ----------------------------------------------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de fuserende --------------------------------
verenigingen hierbij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid oprichten met --------------------------------
de volgende ------------------------------------------------------------------------------------------------
STATUTEN: ------------------------------------------------------------------------------------------------
NAAM, ZETEL, DOELGROEP, TERREIN EN DEFINITIES ------------------------------------------------------------
Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam:  Impuls & Woortblind, vereniging voor --------------------------------

mensen met ADD, ADHD, dyslexie en dyscalculie. ------------------------------------------------------------
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente De Bilt. ------------------------------------------------------------
3. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. ----------------------------------------------------------------
4. De doelgroep van de vereniging is: mensen met attention deficit disorder --------------------------------

(ADD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) en specifieke --------------------------------
leerstoornissen conform Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- --------------------------------
5(DSM-5), hun partners en naasten. ----------------------------------------------------------------

5. Het terrein van de vereniging is: ADD, ADHD, dyslexie, dyscalculie en --------------------------------
aanverwante aandoeningen. ----------------------------------------------------------------

6. Onder oproep, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt--------------------------------
tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid --------------------------------
voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft --------------------------------
ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen. --------------------------------
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7. Onder ter inzage legging wordt – behoudens wanneer moet worden voldaan aan -------------------------------
andere wettelijke eisen - (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden --------------------------------
op de website. ------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere --------------------------------
personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens --------------------------------
wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon, conference call, --------------------------------
video conferencing en internet verbinding, mits de identiteit van de niet-lijfelijk --------------------------------
aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend --------------------------------
voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding --------------------------------
wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door --------------------------------
middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de--------------------------------
stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan --------------------------------
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de --------------------------------
beraadslaging. ------------------------------------------------------------------------------------------------

9. De organen van de vereniging zijn: de algemene ledenvergadering, het --------------------------------
bestuur, het dagelijks bestuur, de directie, de geschillencommissie, andere --------------------------------
commissies en personen die bij of krachtens de statuten belast zijn met  nader --------------------------------
omschreven taken, waarbij aan hen nadere omschreven bevoegdheden zijn --------------------------------
toegekend. ------------------------------------------------------------------------------------------------

DOEL EN MIDDELEN ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het doel van de vereniging is: ----------------------------------------------------------------
 a. het behartigen van de belangen van de doelgroep; --------------------------------
 b. het versterken van de positie van de doelgroep in hun werk- en leefsfeer, --------------------------------

en in de zorgsector; het bijdragen aan de effectiviteit van de zorg voor en --------------------------------
de ondersteuning van de doelgroep, alsmede het bevorderen van de--------------------------------
maatschappelijke participatie van de doelgroep; --------------------------------------------------------------

 c. het bevorderen van kennis, wetenschap en maatschappelijke --------------------------------
bewustwording, verbetering van diagnostiek, behandeling en begeleiding --------------------------------
op het terrein; ------------------------------------------------------------------------------------------------

 d. onderling contact van mensen uit de doelgroep; --------------------------------------------------------------
 e. samenwerking met verwante rechtspersonen; ----------------------------------------------------------------
 f. het geven en bevorderen van voorlichting aan de leden in het bijzonder en --------------------------------

aan de doelgroep in het algemeen, alsmede aan derden, zoals werkgevers, --------------------------------
bedrijfsartsen en behandelaars. ----------------------------------------------------------------

2.   De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van: --------------------------------
 a. de in de jaarlijks te maken plannen en aanverwante stukken vermelde --------------------------------

middelen; ------------------------------------------------------------------------------------------------
 b. het bundelen en kanaliseren van ervaringsdeskundigheid onder de leden en--------------------------------

het delen van ervaringskennis, daaronder begrepen het vervullen van de --------------------------------
regierol rond ervaringsdeskundigheid van de doelgroep op het terrein; --------------------------------

 c. het in stand houden van een website en een (internet-)telefonische hulplijn --------------------------------
en het inzetten en bevorderen van andere internet applicaties; --------------------------------

 d. alle middelen rechtens. ----------------------------------------------------------------
LIDMAATSCHAP------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent leden, ereleden en buitengewone leden. Waar in deze --------------------------------

statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen --------------------------------
besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder tevens de ereleden en --------------------------------
buitengewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of --------------------------------
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kennelijk anders is bedoeld. Het lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet--------------------------------
vatbaar voor overdracht of overgang. ----------------------------------------------------------------

2. Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt --------------------------------
en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. ----------------------------------------------------------------

3. Ereleden zijn natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt --------------------------------
en op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door de --------------------------------
algemene ledenvergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. --------------------------------

4. Buitengewone leden kunnen zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die de --------------------------------
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. De --------------------------------
rechten en plichten van buitengewone leden worden nader geregeld bij--------------------------------
reglement. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. De aanvraag tot het lidmaatschap van de vereniging geschiedt schriftelijk of --------------------------------
langs elektronische weg bij het bestuur. Het bestuur kan het gebruik van een --------------------------------
aanmeldingsformulier verplicht stellen. ----------------------------------------------------------------

6. Het bestuur beslist over de toelating van leden na toetsing aan de daarvoor --------------------------------
opgestelde richtlijnen. Het bestuur deelt het besluit binnen vier weken na de --------------------------------
aanvraag langs schriftelijke of langs elektronische weg mee aan de aanvrager. --------------------------------
Bij niet-toelating wordt de aanvrager daarvan onder opgaaf van redenen in --------------------------------
kennis gesteld. ------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering --------------------------------
alsnog tot toelating besluiten. Een afgewezen kandidaat die een besluit tot niet- --------------------------------
toelating heeft ontvangen, dient uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van --------------------------------
de kennisgeving schriftelijk de secretaris van het bestuur in kennis te stellen --------------------------------
dat hij het besluit aan de algemene ledenvergadering wil voorleggen. De --------------------------------
algemene ledenvergadering zal in de eerstvolgende algemene ledenvergadering --------------------------------
over de toelating besluiten. ----------------------------------------------------------------

8. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van de ontvangst van de eerste --------------------------------
betaling van de jaarlijkse contributie. ----------------------------------------------------------------

9. Het bestuur houdt een ledenadministratie bij. Ieder lid, erelid, buitengewoon lid --------------------------------
en iedere donateur is verplicht wijzigingen in deze gegevens direct schriftelijk of -------------------------------
langs elektronische weg aan het bestuur op te geven. -------------------------------------------------------------

Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Door toelating tot het lidmaatschap van de vereniging verkrijgt het lid onder --------------------------------

andere de volgende rechten: ----------------------------------------------------------------
 i. het recht deel te nemen aan de algemene ledenvergadering, met --------------------------------

inachtneming van de daarvoor geldende regels en voorwaarden; --------------------------------
 ii. het recht zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie binnen de --------------------------------

vereniging, met inachtneming van de daarvoor geldende regels en --------------------------------
voorwaarden; ------------------------------------------------------------------------------------------------

 iii. het recht deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging, met --------------------------------
inachtneming van de daarvoor geldende regels en voorwaarden; --------------------------------

 iv. het recht om alle rechten uit te oefenen die de wet, de statuten en --------------------------------
reglementen aan het lidmaatschap toekennen. ----------------------------------------------------------------

2. Door toelating tot het lidmaatschap van de vereniging krijgt het lid onder --------------------------------
andere de volgende verplichtingen: ----------------------------------------------------------------

 i. zich te houden aan alle bepalingen van de statuten, reglementen en --------------------------------
verdere besluiten van de vereniging;----------------------------------------------------------------

 ii. zich te onthouden van handelingen die de naam en belangen van de --------------------------------
vereniging kunnen schaden; ----------------------------------------------------------------
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 iii. het betalen van een contributie, mits verschuldigd, en eventuele andere --------------------------------
bijdragen, zoals deze door de algemene ledenvergadering worden --------------------------------
vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld; --------------------------------

 iv. het nakomen van verplichtingen die de vereniging ter uitvoering van zijn --------------------------------
taken in naam van zijn leden aangaat; ----------------------------------------------------------------

 v. het nakomen van alle overige verplichtingen die uit de wet of het --------------------------------
lidmaatschap voortvloeien.----------------------------------------------------------------

3. a. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en, met --------------------------------
instemming van de algemene ledenvergadering, ten laste van de leden --------------------------------
verplichtingen aangaan, die rechtstreeks voortvloeien uit de wijze waarop --------------------------------
de vereniging zijn doel tracht te verwezenlijken. --------------------------------------------------------------

 b. De vereniging kan ten behoeve van de leden: ----------------------------------------------------------------
  - nakoming van de hiervoor sub a van dit lid bedoelde rechten vorderen; -------------------------------

en ------------------------------------------------------------------------------------------------
  - schadevergoeding van derden vorderen, tenzij de desbetreffende leden -------------------------------

zich daartegen verzetten. ----------------------------------------------------------------
4. Behalve in de statuten kunnen aan leden rechten worden verleend en --------------------------------

verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een orgaan. --------------------------------
5. Leden zijn verplicht hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging op de --------------------------------

door de vereniging aangegeven datum te hebben voldaan. --------------------------------
Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: --------------------------------------------------------------------------------------------
 a. door overlijden van het lid; ----------------------------------------------------------------
 b. door opzegging door het lid; ----------------------------------------------------------------
 c. door opzegging door de vereniging; ----------------------------------------------------------------
 d. door ontzetting. ------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het --------------------------------

einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een --------------------------------
opzeggingstermijn van ten minste twee maanden. ----------------------------------------------------------------

 Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging --------------------------------
mogelijk: ------------------------------------------------------------------------------------------------

 a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --------------------------------
voortduren; ------------------------------------------------------------------------------------------------

 b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn --------------------------------
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is --------------------------------
geworden of medegedeeld, tenzij het een wijziging betreft van de geldelijke -------------------------------
rechten en verplichtingen in welk geval deze bevoegdheid tot onmiddellijke --------------------------------
opzegging niet geldt; --------------------------------------------------------------------------------------------

 c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting --------------------------------
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. --------------------------------

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door --------------------------------
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. --------------------------------------------------------------

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden: --------------------------------
 a. wanneer het lid niet meer voldoet aan de door de statuten gestelde eisen --------------------------------

voor het lidmaatschap; ----------------------------------------------------------------
 b. wanneer het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt; --------------------------------
 c. wanneer het lid de belangen van de vereniging of zijn organen schaadt; --------------------------------
 d. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het --------------------------------

lidmaatschap te laten voortduren. ----------------------------------------------------------------
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4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt tegen het einde --------------------------------
van het boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met --------------------------------
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden. Indien --------------------------------
een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het --------------------------------
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. ----------------------------------------------------------------

 In afwijking hiervan kan de vereniging het lidmaatschap onmiddellijk --------------------------------
beëindigen wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden --------------------------------
het lidmaatschap te laten voortduren. ----------------------------------------------------------------

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door het --------------------------------
bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van --------------------------------
de vereniging handelt, of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze --------------------------------
benadeelt. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Degene ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten --------------------------------
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld. De --------------------------------
betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in --------------------------------
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk --------------------------------
bij de secretaris van het bestuur worden ingediend. ---------------------------------------------------------------

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, --------------------------------
evenwel met dien verstande dat het lid is bevoegd de algemene --------------------------------
ledenvergadering, waarin op het beroep wordt beslist, tijdens de behandeling--------------------------------
van het beroep bij te wonen en daar het woord te voeren. Het lid heeft daarin --------------------------------
geen stemrecht. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 De algemene ledenvergadering kan vervolgens slechts tot ontzetting besluiten --------------------------------
door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten --------------------------------
minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. --------------------------------

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft --------------------------------
desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel door het lid verschuldigd, --------------------------------
tenzij het bestuur anders besluit. ----------------------------------------------------------------

7. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of --------------------------------
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, --------------------------------
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal 6 --------------------------------
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene --------------------------------
ledenvergadering. Het in lid 5 bepaalde aangaande "beroep" is van --------------------------------
overeenkomstige toepassing. ----------------------------------------------------------------

DONATEURS ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Donateurs zijn natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt --------------------------------

en rechtspersonen, die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en --------------------------------
door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur en de donateur zijn --------------------------------
bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. --------------------------------

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te --------------------------------
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering --------------------------------
wordt vastgesteld. ------------------------------------------------------------------------------------------------

GELDMIDDELEN ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel7 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de --------------------------------

leden (contributies) en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen, --------------------------------
subsidies en andere inkomsten. Erfstellingen of legaten mogen slechts worden--------------------------------
aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ------------------------------------------------------------
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2. Ieder lid is jaarlijks een contributieverschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld --------------------------------
door de algemene ledenvergadering. Tevens kan de algemene ledenvergadering -------------------------------
besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen --------------------------------
bedrag aan inschrijfgeld is verschuldigd. Behoudens het geval dat de algemene --------------------------------
ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden de hiervoor gemelde -------------------------------
bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld. ----------------------------------------------------------------

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing --------------------------------
van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen. --------------------------------

4. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de --------------------------------
financiële verplichtingen moet zijn voldaan. ----------------------------------------------------------------

BESTUUR ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste elf natuurlijke personen, --------------------------------

die meerderjarig zijn. ------------------------------------------------------------------------------------------------
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de --------------------------------

leden van de vereniging. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3. De benoeming van de leden van het bestuur geschiedt uit één of meer niet- --------------------------------

bindende voordrachten. Tenminste vijf leden tezamen, de algemene --------------------------------
ledenvergadering en het bestuur zijn bevoegd tot het opmaken van een --------------------------------
voordracht. De voordracht moet zijn opgemaakt en door de secretaris zijn --------------------------------
ontvangen uiterlijk een maand voor de vergadering waarin de voordracht wordt --------------------------------
behandeld. De algemene ledenvergadering is vrij in de benoeming van de leden --------------------------------
van het bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------------------

4. De voorzitter wordt in functie gekozen. ----------------------------------------------------------------
5. De algemene ledenvergadering wijst uit de bestuursleden voor elke aandoening --------------------------------

op het terrein een portefeuillehouder aan, en in ieder geval één voor ADD, één --------------------------------
voor ADHD, één voor dyslexie en één voor dyscalculie. Dit wordt bij reglement, --------------------------------
vast te stellen door het bestuur, verder geregeld. ----------------------------------------------------------------

6. Bestuursleden kunnen ook buiten de leden worden benoemd, met dien --------------------------------
verstande dat ten minste de helft van het aantal bestuursleden leden van de --------------------------------
vereniging zijn, dan wel (aan)verwanten in de eerste graad van deze leden. --------------------------------

7. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris die tevens vicevoorzitter is en --------------------------------
een penningmeester. Deze vormen samen met de voorzitter het dagelijks --------------------------------
bestuur, dat bij besluit van het bestuur kan worden uitgebreid. Voor de wijze --------------------------------
van besluitvorming en vergadering van het dagelijks bestuur zijn de artikelen --------------------------------
met betrekking tot het bestuur van overeenkomstige toepassing. --------------------------------

8. De algemene ledenvergadering stelt, met in achtneming van het in lid 1 --------------------------------
bepaalde, het aantal bestuursleden vast. ----------------------------------------------------------------

9. Leden van het bestuur treden in functie  terstond na afloop van de vergadering. --------------------------------
De algemene ledenvergadering kan voor de infunctietreding echter een ander --------------------------------
tijdstip vaststellen. ------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Jaarlijks onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering als bedoeld in artikel 14 --------------------------------
treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur opgemaakt --------------------------------
rooster. Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks --------------------------------
aftreedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af, tenzij het --------------------------------
bestuurslid inmiddels is herbenoemd, met dien verstande dat zolang de --------------------------------
vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is vervuld, hij/zij in --------------------------------
functie kan blijven. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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12. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse --------------------------------
algemene ledenvergaderingen. Een aftredend bestuurslid is eenmaal terstond --------------------------------
herbenoembaar, en na twee termijnen pas weer na twee jaar. --------------------------------

13. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene --------------------------------
ledenvergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit --------------------------------
met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur --------------------------------
voorgenomen algemene ledenvergadering. Een niet voltallig bestuur blijft --------------------------------
bestuursbevoegd. ------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de --------------------------------
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van --------------------------------
schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een --------------------------------
meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. --------------------------------

15. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene ledenvergadering -------------------------------
niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de --------------------------------
schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de--------------------------------
algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een --------------------------------
raadsman doen bijstaan. ---------------------------------------------------------------------------------------------

16. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de --------------------------------
schorsing als bestuurslid. --------------------------------------------------------------------------------------------

17. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het --------------------------------
bestuurslidmaatschap. Bestuurslidmaatschap eindigt voorts door schriftelijke --------------------------------
opzegging, het verlies van het vrije beheer van zijn/haar vermogen en door --------------------------------
overlijden. ------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk, behoudens de --------------------------------
declaratie van hun onkosten, en verrichten direct of indirect geen betaalde --------------------------------
diensten voor de vereniging. ----------------------------------------------------------------

Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot --------------------------------

wederopzegging, bepaalde taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks --------------------------------
bestuur. De taakverdeling tussen het bestuur en het dagelijks bestuur zal --------------------------------
alsdan bij een reglement worden geregeld. ----------------------------------------------------------------

2. Het dagelijks bestuur heeft tot taak het voorbereiden en uitvoeren van de --------------------------------
besluiten van het bestuur en het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden --------------------------------
van de vereniging. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Het dagelijks bestuur komt zo dikwijls bijeen als het dat nodig acht. --------------------------------
4. Van de besluiten van het dagelijks bestuur worden notulen of ten minste --------------------------------

besluitenlijsten gemaakt, welke ter kennis van het bestuur worden gebracht. --------------------------------
5. Het bestuur is, met inachtneming het in lid 6 van dit artikel bepaalde, 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 zekerheidsstelling voor een schuld van --------------------------------
een ander verbindt. ------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor --------------------------------
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 5 omschreven. --------------------------------
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze --------------------------------
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. --------------------------------

7. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een (dagelijks) bestuursvergadering --------------------------------
wordt gehouden.------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Bestuursvergaderingen worden tenminste vier maal per jaar gehouden. --------------------------------
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9. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of namens --------------------------------
deze, door de secretaris. ---------------------------------------------------------------------------------------------

10. De voorzitter stelt de agenda vast. De voorzitter is verplicht een bepaald --------------------------------
onderwerp op de agenda te plaatsen wanneer tenminste twee bestuursleden --------------------------------
daartoe een verzoek indienen. ----------------------------------------------------------------

11. De voorzitter of secretaris is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen --------------------------------
wanneer tenminste drie bestuursleden dit verzoeken. -------------------------------------------------------------

12. Wanneer niet binnen vier weken na een dergelijk verzoek een --------------------------------
bestuursvergadering bijeen wordt geroepen, zijn de verzoekers zelf bevoegd --------------------------------
een bestuursvergadering bijeen te roepen, de plaats te bepalen, een agenda--------------------------------
vast te stellen en een voorzitter en een notulist aan te wijzen. --------------------------------

13. Geldige besluiten worden genomen in een bestuursvergadering waarin minstens -------------------------------
de helft van de bestuursleden aanwezig is, waaronder minstens twee van het --------------------------------
dagelijks bestuur, met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte --------------------------------
stemmen. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van een stem. Bij het --------------------------------
staken der stemmen beslist de voorzitter. Een bestuurslid kan zich ter --------------------------------
vergadering laten vertegenwoordigen, mits schriftelijk, door een --------------------------------
medebestuurslid. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als --------------------------------
gevolmachtigde optreden. ----------------------------------------------------------------

14. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders --------------------------------
zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken. --------------------------------

15. De secretaris zorgt voor het bijhouden van notulen, tenzij het bestuur besluit te --------------------------------
volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst --------------------------------
worden/wordt door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de --------------------------------
voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.  

16. In alle gevallen waarin een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft bij het --------------------------------
nemen van een bepaald bestuursbesluit, neemt het bestuurslid niet deel aan de --------------------------------
beraadslaging over het onderwerp en heeft het bestuurslid met betrekking tot --------------------------------
het te nemen bestuursbesluit ten aanzien waarvan de tegenstrijdigheid bestaat, --------------------------------
géén stemrecht. ------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTEUR ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd een directeur van de vereniging te benoemen. --------------------------------
2. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden en de taak- en functieomschrijving en --------------------------------

het directiestatuut van de directeur vast. ----------------------------------------------------------------
3. Het bestuur is bevoegd een directeur te ontslaan met inachtneming van de --------------------------------

wettelijke bepalingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------
4. De directeur benoemt en ontslaat de overige medewerkers van de vereniging, --------------------------------

binnen de door het bestuur vastgestelde richtlijnen. ---------------------------------------------------------------
5. De directeur stuurt de medewerkers aan. ----------------------------------------------------------------
6. De directeur woont uit hoofde van zijn functie de vergaderingen van het --------------------------------

(dagelijks) bestuur bij, tenzij om bijzondere redenen het bestuur besluit zonder --------------------------------
de directeur te vergaderen, in welk geval het (dagelijks) bestuur verplicht is de --------------------------------
directeur daarvan met vermelding van de redenen in kennis te stellen. --------------------------------

7. De directeur heeft in de vergaderingen van het (dagelijks) bestuur een --------------------------------
adviserende stem. ------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Bij afwezigheid van de directeur komen de in lid 4 en 5 genoemde --------------------------------
bevoegdheden toe aan het bestuur. ----------------------------------------------------------------

VERTEGENWOORDIGING -----------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ----------------------------------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen --------------------------------

met de vicevoorzitter/secretaris of de penningmeester, dan wel de --------------------------------
vicevoorzitter/ secretaris tezamen met de penningmeester. --------------------------------

3. Tegen een handelen in strijd met het bepaalde in de leden 5 en 6 van artikel 9 --------------------------------
kan tegen derden een beroep worden gedaan. ----------------------------------------------------------------

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan --------------------------------
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te --------------------------------
vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. In alle gevallen waarbij de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of --------------------------------
meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen --------------------------------
aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. In geval van --------------------------------
belangenverstrengeling zijn bestuursleden gehouden om altijd het belang van --------------------------------
de vereniging te laten prevaleren boven het eigen belang. --------------------------------

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ----------------------------------------------------------------
Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst --------------------------------

zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene --------------------------------
ledenvergadering zijn uitgenodigd. ----------------------------------------------------------------

 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot --------------------------------
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. --------------------------------

2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn voormelde, niet --------------------------------
geschorste leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, --------------------------------
kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het --------------------------------
uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee--------------------------------
personen als gevolmachtigde optreden. ----------------------------------------------------------------

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene ledenvergadering --------------------------------
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met --------------------------------
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de --------------------------------
algemene ledenvergadering. ----------------------------------------------------------------

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene --------------------------------
ledenvergadering worden gehouden. Bij reglement kunnen nadere voorwaarden --------------------------------
worden gesteld aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Deze --------------------------------
worden bij de oproeping voor de vergadering vermeld. Stemmen die --------------------------------
voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch --------------------------------
communicatiemiddel worden uitgebracht, evenwel niet eerder dan op de --------------------------------
dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen--------------------------------
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. --------------------------------------------------------------

5. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling tenzij de --------------------------------
voorzitter of de vergadering anders besluit. ----------------------------------------------------------------

6. Ongeldige uitgebrachte stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn--------------------------------
uitgebracht. ------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere --------------------------------
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van --------------------------------
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. --------------------------------
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een --------------------------------
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, --------------------------------
die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. --------------------------------

Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens --------------------------------
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afwezigheid, door de vicevoorzitter, en indien deze tevens afwezig is, een ander --------------------------------
bestuurslid. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar --------------------------------
leiding. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel--------------------------------
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. --------------------------------------------------------------

 Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd--------------------------------
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ------------------------------------------------------------

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter --------------------------------
de 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 stemgerechtigde aanwezige dit --------------------------------
verlangt. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de --------------------------------
oorspronkelijke stemming. ----------------------------------------------------------------

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden --------------------------------
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. --------------------------------

 Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene --------------------------------
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de --------------------------------
secretaris van die vergadering ondertekend. ----------------------------------------------------------------

4. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, --------------------------------
beslist de algemene ledenvergadering. ----------------------------------------------------------------

Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------------------
 Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel --------------------------------

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van --------------------------------
deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene --------------------------------
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van --------------------------------
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de --------------------------------
staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de --------------------------------
vergadering over. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de --------------------------------
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van --------------------------------
redenen melding gemaakt. ----------------------------------------------------------------

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de --------------------------------
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een --------------------------------
accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk --------------------------------
Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een --------------------------------
kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen --------------------------------
uitmaken. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de --------------------------------
dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze --------------------------------
zullen worden behandeld, toekomen aan de kascommissie. --------------------------------

 De kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene --------------------------------
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. ---------------------------------------------------------------

4. Het bestuur is verplicht aan de 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere --------------------------------
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een -------------------------------
deskundige doen bijstaan. ----------------------------------------------------------------

6. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt--------------------------------
het bestuur tot decharge. --------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel, worden --------------------------------

wanneer de voorzitter dit bepaalt of krachtens een besluit van het bestuur, --------------------------------
algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het --------------------------------
dit wenselijk oordeelt. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is --------------------------------
tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte van de stemmen in een voltallige --------------------------------
algemene ledenvergadering, te rekenen per één januari van het betreffende --------------------------------
kalenderjaar, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, is --------------------------------
het bestuur verplicht 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 binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, --------------------------------
noch door de voorzitter noch door het bestuur, kunnen de verzoekers zelf tot de -------------------------------
bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers --------------------------------
kunnen alsdan het ledenregister raadplegen, anderen dan bestuursleden --------------------------------
belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen (voorzitter --------------------------------
en notulist aanwijzen). -----------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door een oproep --------------------------------

aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste veertien dagen. --------------------------------
 Bij de oproeping worden de vermelding van tijd en plaats van de te houden --------------------------------

vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen vermeld. --------------------------------
 Leden die voornemens zijn een algemene ledenvergadering te bezoeken, geven --------------------------------

hiervan tenminste tien dagen tevoren bericht aan de secretaris van het bestuur. -------------------------------
2. Indien geen bijeenroeping van de algemene ledenvergadering plaatsvond bij --------------------------------

oproep als bedoeld in lid 6 van artikel 1, kan de algemene ledenvergadering --------------------------------
slechts rechtsgeldige besluiten nemen op grond van het bepaalde en met in --------------------------------
achtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 3. ----------------------------------------------------------------

 Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op kortere --------------------------------
dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene ledenvergadering niettemin --------------------------------
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als --------------------------------
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één tiende gedeelte der --------------------------------
stemmen zich daartegen verzet. ----------------------------------------------------------------

 Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op --------------------------------
besluitvorming door de algemene ledenvergaderingen inzake onderwerpen die --------------------------------
niet op de agenda werden vermeld. ----------------------------------------------------------------

GESCHILLEN ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij geschillen tussen het bestuur en de algemene ledenvergadering kan ter --------------------------------
oplossing hiervan een geschillencommissie worden ingesteld. --------------------------------
De leden van deze geschillencommissie worden benoemd door de algemene --------------------------------
ledenvergadering. Leden van de geschillencommissie kunnen worden --------------------------------
voorgedragen door het bestuur en door leden zelf. De commissie --------------------------------
heeft als taak een oplossing voor het geschil te zoeken en deze oplossing in de --------------------------------
vorm van een voorstel aan de algemene ledenvergadering voor te leggen. --------------------------------
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STATUTENWIJZIGING EN FUSIE OF SPLITSING ----------------------------------------------------------------
Artikel 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de --------------------------------

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat --------------------------------
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. --------------------------------

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van --------------------------------
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier --------------------------------
weken voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de --------------------------------
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte --------------------------------
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de--------------------------------
vergadering werd gehouden. ----------------------------------------------------------------

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts --------------------------------
worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederden van het --------------------------------
aantal uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is --------------------------------
opgemaakt. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen --------------------------------
verlijden. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in --------------------------------
de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of --------------------------------
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene --------------------------------
stemmen wordt genomen. ----------------------------------------------------------------

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van --------------------------------
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals --------------------------------
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister. --------------------------------

7. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het --------------------------------
handelsregister door te geven. ----------------------------------------------------------------

8. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot --------------------------------
fusie of splitsing. ------------------------------------------------------------------------------------------------

ONTBINDING EN VEREFFENING ----------------------------------------------------------------
Artikel 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing --------------------------------

op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de --------------------------------
vereniging. ------------------------------------------------------------------------------------------------

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit - --------------------------------
de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in --------------------------------
overeenstemming met het doel van de vereniging. ----------------------------------------------------------------

3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening --------------------------------
door het bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening --------------------------------
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen --------------------------------
van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die --------------------------------
van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de --------------------------------
woorden "in liquidatie". ----------------------------------------------------------------------------------------------

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan --------------------------------
wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De --------------------------------
vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 18 --------------------------------
vermelde register. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden --------------------------------
bewaard gedurende zeven jaren na nadat de vereniging heeft opgehouden te --------------------------------
bestaan. ------------------------------------------------------------------------------------------------

REGLEMENTEN ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en --------------------------------

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet --------------------------------
of niet volledig wordt voorzien. ----------------------------------------------------------------

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of --------------------------------
met deze statuten. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde--------------------------------
in artikel 18 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. --------------------------------

SLOTBEPALING ------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist --------------------------------
het bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Slotverklaringen. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld: --------------------------------
Het bestuur van de Verkrijgende Vereniging kent met het van kracht worden van de --------------------------------
fusie de volgende samenstelling: ----------------------------------------------------------------
1. Voorzitter: Robert Rodrigues Pereira, geboren te Bussum op vier en twintig mei --------------------------------

negentienhonderd zes en veertig; ----------------------------------------------------------------
2. Secretaris: Monique Marjolein Bekkenutte, geboren te Vlaardingen op tien april --------------------------------

negentienhonderd vier en zestig; ----------------------------------------------------------------
3. Penningmeester: Harmen Heimensen, geboren te Nijkerk op achttien mei --------------------------------

negentienhonderd een en vijftig; ----------------------------------------------------------------
4. Bestuurslid belast met de ADHD portefeuille: Dirk Cornelis van Schie, geboren --------------------------------

te ‘s-Gravenhage op achttien januari negentienhonderd drie en vijftig; --------------------------------
5. Bestuurslid belast met de Dyslexie portefeuille: Dirk Hendrik Theodoor --------------------------------

Vollenhoven, geboren te Hardenberg op twee december negentienhonderd vier --------------------------------
en vijftig;------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Bestuurslid belast met de coördinatie van de vrijwilligers: Ingeborg Jannigje --------------------------------
Gerardina Rülander, geboren te Rotterdam op negentien juli negentienhonderd --------------------------------
drie en zeventig; ------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Bestuurslid belast met de adhdXtra portefeuille” Hindrikje Jantje Martens-Viel, --------------------------------
geboren te Winschoten op zes en twintig december negentienhonderd drie en --------------------------------
zestig; ------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Bestuurslid belast met de portefeuille Voorlichting/PR: Christiaan de Boer, --------------------------------
geboren te Groningen op vijf en twintig juli negentienhonderd zes en veertig; --------------------------------

9. Bestuurslid Algemeen: Cornelis Johannes van de Velde, geboren te Rotterdam --------------------------------
op vijftien januari negentienhonderd twee en vijftig. ---------------------------------------------------------------

HOOFDSTUK 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Alle handelingen die de wet en de statuten van de fuserende verenigingen voor --------------------------------

de totstandkoming van de fusie vereisen, zijn verricht. Derhalve is de fusie tot --------------------------------
stand gekomen. De tot stand gebracht fusie wordt van kracht met ingang van --------------------------------
de dag na heden, derhalve met ingang van één januari tweeduizend vijftien. --------------------------------

2. Met ingang van de hiervoor sub 1 vermelde datum: ---------------------------------------------------------------
 a. verkrijgt de Verkrijgende Vereniging onder algemene titel het vermogen --------------------------------

van de fuserende verenigingen; en ----------------------------------------------------------------
 b. houden de fuserende verenigingen op te bestaan. ------------------------------------------------------------
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3. De Verkrijgende Vereniging zal de financiële gegevens van de fuserende --------------------------------
verenigingen met ingang van één januari tweeduizend vijftien in haar --------------------------------
jaarrekening verantwoorden; het laatste boekjaar van de fuserende --------------------------------
verenigingen is derhalve geëindigd op een en dertig december tweeduizend --------------------------------
veertien. ------------------------------------------------------------------------------------------------

4. De leden van de fuserende verenigingen worden door de onderhavige fusie lid --------------------------------
van de Verkrijgende Vereniging. ----------------------------------------------------------------

WAARVAN AKTE is verleden te Capelle aan den IJssel op de datum in het hoofd van --------------------------------
deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------------------------------------------
De verschenen persoon is, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan --------------------------------
haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard in te --------------------------------
stemmen met beperkte voorlezing van de akte, van de inhoud van de akte te --------------------------------
hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de --------------------------------
akte voortvloeien. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -------------------------------
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. ----------------------------------------------------------------
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Verklaring 

 
De ondergetekende, mr. Kennrick Martin Misiedjan, notaris met als plaats van 
vestiging de gemeente Capelle aan den IJssel, verklaart dat hem is gebleken dat de 
vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die Titel 7 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van IMPULS, vereniging voor 
volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen, gevestigd te De Bilt, en van 
Nederlandse Vereniging voor Dyslexie "Woortblind", gevestigd te Bilthoven, voor het 
tot stand komen van de fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in 
gemelde Titel en in de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd. 
 
Getekend te Capelle aan den IJssel op 31 december 2014. 
 
Volgt ondertekening. 
 

UITGEGEVEN VOOR DIGITALE KOPIE 


