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STATUTENWIJZIGING
Lichen Planus Vereniging Nederland
(Voorheen genaamd: Vereniging Lichen Ruber Planus (LRP)

Mr A.A. van Berge
Mr R.J.C. van Helden
Mr M.R. Meijer
Mr J. Borren
notarissen
Keizersgracht 695-699
1017 DW Amsterdam
tel. 020-531 70 70
fax 020-627 53 08

Heden, éénentwintig september tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr Rudolf JanCornelis van Helden, notaris te Amsterdam: ----------------mevrouw mr Anna Margaretha Henriëtte van Megchelen-Bosch, werkzaam bij mr M.J.
Meijer c.s., notarissen, ten deze woonplaats kiezende 1017 DW Amsterdam, ---Keizersgracht 695-699, geboren te 's-Hertogenbosch op twaalf oktober -----negentienhonderd zevenenzeventig, gehuwd, paspoort nummer NT242K004. ---De comparant gaf te kennen: ----------------------dat in een algemene vergadering van de te Leidschendam gevestigde vereniging: Vereniging Lichen Ruber Planus (LRP), een vereniging, met zetel te ----Leidschendam, kantoorhoudende te Noordsingel 74, 2262 CK Leidschendam,-hierna te noemen: de "vereniging",

welke vergadering is gehouden te -----

Leidschendam op zesentwintig juli tweeduizend tien werd besloten tot wijzigingvan de statuten van de vereniging; ------------------dat de notulen van gemelde vergadering aan deze akte zijn gehecht; -----dat de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte van oprichting de dato elf
juli tweeduizend vijf verleden voor mij notaris te Amsterdam. -------dat de comparant werd gemachtigd om de akte houdende voorbedoelde ---statutenwijziging, te tekenen; --------------------De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren, dat in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen zijn aangebracht, te weten: -------------Artikell is gewijzigd en luidt thans als volgt: --------------Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Lichen Planus Vereniging Nederland. -----Zij is gevestigd te Leidschendam. --------------------Artikel 2 is gewijzigd en luidt thans als volgt: -------------DOEL
Artikel 2
1.

De vereniging heeft ten doel: -------------------

de bevordering van het onderzoek naar Lichen Ruber Planus, hierna te ---
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noemen: "LRP", het geven van voorlichting aan zowel artsen als aan --patiënten en het bevorderen van contacten tussen de leden onderling en tussen
de leden, deskundigen en geïnteresseerden. -----'----------2.

3.

De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer te bereiken door: ----a. het verzamelen en verstrekken van informatie over LRP"; -------b.

lotgenotencontact en contact met deskundigen en geïnteresseerden; ----

c.

op te komen voor het welzijn en de belangen van mensen met LRP ; ----

d. het stimuleren van onderzoek naar oorzaak en behandeling van LRP. ---De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. -------

Artikel 22 lid 2 is gewijzigd en luidt thans als volgt: -----------2. a. Een besluit tot statutenwijziging -voorzover niet afkomstig van het bestuur- wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of---vertegenwoordigd is. ---------------------Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en -gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan
de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden -besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweel derde van de -uitgebrachte stemmen. -------------------Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan kan aansluitend op de eerste vergadering een tweede vergadering ----bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal--aanwezige leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van -tenminste tweel derde van de uitgebrachte stemmen. --------ZODAT DE STATUTEN VAN DE VERENIGING
VOLGT:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1

THANS LUIDEN ALS

De vereniging draagt de naam: Lichen Planus Vereniging Nederland.
Zij is gevestigd te Leidschendam. -------------------DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel: -------------------

------

de bevordering van het onderzoek naar Lichen Ruber Planus, hierna te --noemen: "LRP", het geven van voorlichting aan zowel artsen als aan patiënten
en het bevorderen van contacten tussen de leden onderling en tussen de leden, -
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deskundigen en geïnteresseerden. -------..,..---------2.

De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer te bereiken door: ----a. het verzamelen en verstrekken van informatie over LRP"; -------b.

lotgenotencontact en contact met deskundigen en geïnteresseerden; ----

c. op te komen voor het welzijn en de belangen van mensen met LRP ; ---d. het stimuleren van onderzoek naar oorzaak en behandeling van LRP. ---3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. -----Artikel 3
De vereniging kent leden en begunstigers. ----------------LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 4
1. Leden en begunstigers van de vereniging kunnen zijn diegenen die zelf LRP --hebben in welke vonn ook, inclusief specifieke varianten, dan wel diegenen die zich betrokken voelen bij mensen met LRP ofbij de aandoening in het algemeen. 2.

Nieuwe leden dienen zich aan te melden bij het bestuur, dat binnen 3 maanden na aanmelding beslist omtrent de toelating. ----------------

3.

Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht van beroep op de algemene ---vergadering, schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het betreffende --

4.

besluit - onder verwijzing van zijn recht van beroep - te zijner kennis is gebracht. Het bestuur mag van mindeljarigen die lid willen worden, verlangen dat zij een schriftelijke verklaring overleggen, waarin hun ouders of voogden verklaren geen bezwaren te hebben tegen toetreding van de minde:tjarige als lid van de vereniging.

BEGUNSTIGERS
Artikel 5
Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te --steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. --De aan de begunstigers toe te kennen faciliteiten zullen bij huishoudelijk reglement -worden geregeld. -------------------------De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het
lopende verenigingsjaar verschuldigd blijft tot het einde van het lopende kalende:tjaar._Schriftelijke opzegging geschiedt door het bestuur. -------------GELDMIDDELEN
Artikel 6
1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies en entreegelden, ---

2.

schenkingen, legaten en erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere --verkrijgingen.------------------------Verkrijgingen krachtens erfrecht dienen onder het voorrecht van -------
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boedelbeschrijving te worden aanvaard. --------------HET REGISTER
Artikel 7
Van de leden en begunstigers wordt door het bestuur een register aangehouden, --vermeldende de namen en adressen. ------------------AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8
De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging. ----EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1.
a.

Het lidmaatschap eindigt door: ------------------overlijden;--~------------------------

b.

schriftelijke opzegging door het lid; deze kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Een lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging met onmiddellijke ingang naar aanleiding van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen van de leden is niet mogelijk. -----

c.

schriftelijke opzegging door het bestuur; wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging dient ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk te geschieden, onder ---vermelding van de datum waartegen is opgezegd. Het lid heeft gedurende één -maand recht van beroep op de algemene vergadering. Dit recht op beroep dient in de kennisgeving te worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het

d.

beroep is het lid geschorst. --------------------ontzetting door de algemene vergadering; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der-vereniging of wanneer hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ---

ontzetting dient ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk te geschieden, onder vermelding van de datum waartegen is ontzet. Het lid heeft gedurende één maand recht van beroep op de algemene vergadering. Dit recht op beroep dient in de kennisgeving te worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorsf--------------------SCHORSING
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een maximale termijn van drie --maanden. Het lid kan tegen deze schorsing in beroep gaan bij de algemene vergadering.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Artikel 11
1.

De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden ---

2.

jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering. -----------Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan. -----------

3.

Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen ofisgeëindigd,zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaats vindt, de contributie voorhet geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. ----------

BESTUUR
Artikel 12
1.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen .;
leden, onder wie een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur verdeelt de functies in onderling overleg. Een--

2.

bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. ------------Slechts meerderjarigen, die tenminste één jaar lid zijn van de vereniging, kunnenlid zijn van het bestuur. ---------------------De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd. ---------------------

3.
4.

Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de ---algemene vergadering. ---------------------Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet ---

onbevoegd tot handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene ---vergadering bijeen te roepen, waarin in de vacature(s) wordt voorzien. ----Artikel 13
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één ofmeer niet-bindende voordrachten,
die kunnen worden opgemaakt zowel door het bestuur als door tien leden. De ---voordracht van het bestuur wordt de leden bij de oproeping tot de vergadering ---meegedeeld; de voordracht door de leden moet voor de vergadering bij het bestuur zijn ingediend. Zijn geen voordrachten gemaakt, of besluit de vergadering anders, dan is devergadering vrij in haar keus. ---------------------Artikel 14
1.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. -----Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot -ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -------------

2.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een doór het bestuur op te maken rooster van aftreding. Elk jaar treedt tenminste één bestuurslid
af De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, -
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neemt. op het rooster de plaats van zijn voorganger in. ----------Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ---------------a.
b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; -------doorbedanken;-----------------------------------

c. door overlijden. -----------------------------Artikel 15
I. De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee bestuursleden. -------2.

Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van de rechtshandelingen nodig voor het correct besturen van de vereniging met uitzondering van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg ofhoofdelijkmedeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt. ---------------------

3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid

bepaalde .onderdelen van-

zijn taak te doen uitvoeren door commissies en organen die door het bestuur --wordenbenoemd.--------------------------------BESTUURSVERGADERING
Artikel 16
1.

2.

De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee ----bestuursleden. -----------------------------------De voorzitter stelt de agenda vast. ----------------------Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van.tenminste twee bestuursleden. ------------------------------

3.
4.
5.

De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit. ----------Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. -------De secretaris houdt notulen bij. -----------------------------

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17
I.
2.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige -aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen -kunnen worden gekend. ------------------------------

3.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemenevergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en eenstaat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen -
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boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekeningen verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. ----------4.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van -tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur; jaarlijks treedt het eerst benoemde lid af. Het aftredende lid kan voor het eerst volgende -verenigingsjaar niet worden herbenoemd. --------------De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. -------

5.

De commissie van onderzoek kan zich door een deskundige doen bijstaan. --Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, het desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. --------------

6.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te
bewaren.----------------------------

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. ---2. Leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben de bevoegdheid -aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen. Begunstigers hebben het recht de
door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten bij te wonen. Begunstigers -hebben geen stemrecht, ze hebben spreekrecht voor zover dit door het bestuur -wordt verleend. ------------------------3.

4.

Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe --gevolmachtigd ander lid uitbrengen. Een gevolmachtigd lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen. ---------------------Over toelating van anderen dan de in lid 2 genoemde personen beslist de ---vergadering.---------------------------

Artikel 19
1.

Het bestuur roept vergaderingen bijeen door middel van een schriftelijke ---kennisgeving aan de leden en de begunstigers op de adressen als opgenomen in het
register, tenminste drie weken tevoren, de dag van oproeping en van de ---vergadering niet meegerekend. ----------------------------

2.

Voorts is het bestuur op verzoek van tenminste tien procent (10%) van de leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn vanniet langer dan twee weken. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, -

3.

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping conform artikel 19. -----------------------Op de algemene vergadering wordt onder meer behandeld: ---------
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verkiezing van bestuursleden; -------------------

b.

jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar; --------

c.

rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen --boekjaar gevoerde bestuur, décharge leden van het bestuur; --------

d.

debe~oting;-----------------------

e.
f.

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping; --décharge en benoeming van leden van de in artikel 15 lid 3 en artikel 17 --

8

genoemde commissies en organen; ----------------Artikel 20
1.

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere ---bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. ------------

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een anderdoor de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen --gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notariëel proces-verbaal van hetverhandelde doen opmaken. --------------------

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de ledengebracht. -------------------------Artikel 21
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de --vergadering dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. --Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. --------------2.

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ~emmen.----------------------------

3.
4.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ------Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen dezelfde personen waarbij -degene is gekozen die de meerderheid van stemmen heeft verkregen. -----Ingeval bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot wie is gekozen. -Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, ishetverworpen.-------------------------

5.
6.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke -stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks verlangt ..-----Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming
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bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming --verlan~.-----------------------------------------------------7.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig 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 houdende formaliteit niet in achtgenomen.----------------------~----------------------------

STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
1.

De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering; de oproep voor deze vergadering geschiedt ----overeenkomstig het bepaalde in artikel 19. De oproeping dient vergezeld te gaan -"

2.

van de ontwerptekst van de statutenwijziging. ----------------------------a. Een besluit tot statutenwijziging -voorzover niet afkomstig van het bestuur-wordt genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste de helft van de leden tegenwoordig of------vertegenwooriligdis.------------------------------------------Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en --gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden -besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/ derde van de -uitgebrachte stemmen. --------------------------------------Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan kan aansluitend op de eerste vergadering een tweede vergadering -----bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal ---'---

3.

aanwezige leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van -tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen. --------Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ------

ONTBINDING
Artikel 23
1.

De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige -toepassing. -------------------------------------------------------
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Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de -algemene vergadering vastgesteld. ------------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 24
1.

De algemene vergadering kan- op voorstel van het bestuur - een huishoudelijk -reglement vaststellen en wijzigen. ------------------

2.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. ------

3.

Besluiten tot vaststelling en wijziging van reglementen kunnen slechts worden--

genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen -------------------VVaarvanakte.--------------Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant
is mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. Decomparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, -tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te -stemmen.----------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. ---------------(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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