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STATUTENWIJZIGING

Op twaalf april tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, Mr Rudolf Matheus
Hubertus Crem ers, notaris te Roermond:
de heer Edward Leonardus Josephus Ma ria Halmans, wonende te 6042 NN
Roermond, Schapendries 28, geboren te Meerssen oP zeven en
november negentienhonderd twee en vijftig, zich legitimerende met
--Nederlands paspoort nummerl NS7C7PJD4' gehuwd,
te dezen handelende'.
als penningmeester van de vereniging genaamd: Landelijke Vereniging voor
Vitiiigo-Pa--t¡ënt"n (bij afkorting genaamd: LWP), met zetel te Amsterdam, kantoãrhoudende tà AOLZ NN Rõermond, Schapendries 28 (correspondentie- adres: Postbus 87956, 2508 DJ 's Gravenhage), welke vereniging is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel v99r-Añrsterdam, onder nummer 40536823 en de vereniging overeenkomstig het bepaalde in haar statuten te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigde. De comparant voornoemd, handelende als gemeld, verklaarde:
- dat de vereniging is opgericht bij akte op zes en twintig januari -negentienhonderd negentig ;
- Oaide statuten van voormõlde vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op dertig maart tweeduizend elf verleden voor mr. Rudolf Matheus
Hubertus Cremers, notaris te Roermond;
dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering
van negen februari tweeduizend zeventien heeft besloten de statuten van
de vereniging (partieel) te wijzigen;
dat van genoemd besluit blijkt uit het aan deze akte gehecht verslag van de
algemene ledenvergadering ;
- dal ter uitvoering van het võrenstaande artikel t hierbij wordt gewijzigd en opnieuw wordt vastgesteld als volgt:
Artikel 1 wordt oewiiziqd e n komt te luiden als volot:
De Vereniging draagt de naam: Vitiligo.nl.
Zij is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam.
Dê comparant-is mij, ñotaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld,
WAARVAN AKTE
in minuut is opgemaakt, verleden te ROERMOND'
op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De bij deze akte betrokken comparant heeft tijdig tevoren de gelegenheid
gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen, dan wel heeft- hijü¡tOrr[X"lijk afstand gedaan van het recht om tijdig tevoren de gelegenheid tekrijgen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen'
Dé-zakel¡jke inhoud van deze akte is aan de comparant medegedeeld en
daarop is door mij, notaris, een toelichting gegeven. Door mij, notaris, is zo nodig gewezen op de gevolg en die voor partijen of één
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-

21700871.01

/JNE/1

-

BLAD-2-

hunner uit de inhoud van de akte kunnen voortvloeien
De comparant heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij,
notaris, ondertekend
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT
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VAN HECKE HOUBEN
nÕtafissen
Steegstraat 1
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heid
Doorlopende tekst van de veren igin g met volled ige,rechtsbevoegd te 6042 NN
kãntoorhoudende
genaamd: V¡t¡liqo.nl r*-t tgtgf té R"msterdam,
van de
Roermond, Scnap-ndries 28, ingescf'reven in het handelsregister
Kãñt van Koopi-randel onder nummer 40536823'

gewijzigd bij een op 12 april2017
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk
te Roermond' verleden
voor mr. Rudolf Matheus HuUêrtils Ct"t"it,-notaris
akte.
Roermond , 12 aPril2017
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ENZ
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De Vereniging draagt de naam: Vitiligo'nl'---------Zi.j'is sÞnrøír gevestigd in do"gemeente Amsterdam'

vitiligo-patiënt en
ten doel: de behirrtiging vân de,belangenvâfr de

De

1

2,

wet iude¡neestruimê zin
Zii traoht di¡'doel te bereiken door:
behandelend artsl
bevordering van goed beg¡ip tussen patiënt en
b. het:bsvorderen van het welzijn van mensen die lijden a¿Ilvjtiiigo;
ening vi,tiligo;
;C.
het ,verzåmelen van informatie over de huidaando
het brede
d. het geven van voorlichting aanpatiënten en hun familielwi endon,
middel van alle beschikbare
publiek, de medische wereld en hulpverleners door

a.

media;
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e.

(¡ t:

2.

het geven vanadviezen en/of hulp en bijstand aan patiënten en hun

bloedverwantetri

f.

het onderhouden van contacten met andere patientenorganisaties;

'9.

het bevorderen van wetenschappelij k onderzoek;

h.

het streven naai vergoedingen voor behafrdeling en benodigde voOrzienihgen in
overleg met zjekenfondsen; vèr'zekeringen en andere instanties;

i.

het uitgeven varr een blad;

i.

het gebruik van andere weîbge middelen welke het doel van de vereniging kUqne¡

.-.

dienen;

k.

hetbevorderen en oiganìseren van lolgênotencontact.

De vereniging is aangegaan voor onbopaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van één januari
tot en met éénendertig decembgr.

l.

De,vereniging kent gewone leden, buiteogewoneleden en ereleden.'Waar in deze
statuten,of in krachteus dcee sùatuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten
sp¡ake is van lid of leden worden daaionder dg ggwone,'buitengewone zowel âls
erelodon'begrepen, tehzij uitdnrkkeliik:snders,i.g þepaald of ker.rnelijk agders is
'bedoeld.

*

2, Gewone leden zijn zij die¿ieh:sci.xifrelijk

of via

aangemeld en door het bestuur als zodanig,toJ

3, Gewone leden erjn?er lidmaat-cbapsjaar

eøail

de-

als

- dê-

lid bij het bestuur hebben

vereniging zrj¡r toeggtâtêr.

-

--

een bijdráge verschuldigd, wa4rvqp,de

hoogte wordt vastgesteld door de algcmene vcrgadoring. IIet lidmaatschapsjaar voör
een lid loopt steeds v,anaf de datum wäarop heJ:lidmaatschap is ingegaan tot de
eenendertigste december van hetzelfde katenderjaar.IIet lidrnaatschap wordt
stilzwijgend per jaar verlengdtof artikel 6 van toepassing is.

-- ----.-_
-

4..

5.

vereniging, oÞ
voorstel vau hel bestuur als zodar,rig door de algcmené vorgadering zijn benoemd en
- hun benoerning hebben aanvaard. Zij ¿.iinuijgesteld van bijdrageplicht,
Buitengewone leden krurnen doo: het bestuur vrijgesteld worden van een

Ereleden zijn

zij die, op g¡ond van bijzondere verdiensten voor

de

bijdrageplicht.
Het lidmaatschap is persoonlijk en da¿r¡onr ¡riet vatbaa¡ voo¡ overdracht

1.

Hef lidnraatschap eindigt:
door de dood van het lid;
a.
door opzegging door het lid;
b
c. door opzegging door de vereniging;
door ontzetting
d

of overgang.

amo
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kan slechts geschieden per einde van een
opzegging vzur het lidrnaatschap door hetlid
varl een opzêggingstennijn
lidr;;"hapsjaar, min dchriftelijk en met inachtne¡ri1g
van h
beeindiging
is:or¡rniddellijke
Niettemin
van te¡ minste vie¡ weken.
tidrnaatschap door opzegging mo gelljk:
het lid"ryaatschaP te laten
indien redetijkerwijs niel gevergd kas worden
a.

2.

voor.tduren;

b.

de' 'rechten van de leden zljn beperlf
birmen een maand nadat een besluit waarbij
lid bekend is geworclen of
of huR verPiichtingen nve¡zwq4¡d, aan een
de geldelij ke recliterr
rnedegedeeld tenzij hef betreft eeh wijziging'van

*

=-

en'#

c.

ver.plichtingen;
meegedeelcl ,tot omzettirrg; van. de
binnon senmaar,rcl nadat een lid een besluit is
..i¡
Indiel een bpzegging' Oiet tijdig Yeferugtng m een andere rechtsvorm oftot,fwie.
tot bet einde van hçt eerstvolgende
beeft plaatsgehad, loopt ltet lidrnaatsohap dool

J.

4.

toegelaten' Het bestuur 5¡el1 {6 -Donaæws :¿ljn,.¿ljdie door het bestuur als zodanig zijn
dah$n vast waarop het donateurschap is ingegaan'
opzegging je doen eindigen.
Het best$ur is bevoegd het donateruschap door schriftelijke
geldelijke bijdrage te verlenen' --*
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een
Wan¡eer waawan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld'
de
donateurschap in de loop van een donateurschapsjaar eindigt, blijft desnietternin
het

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door

Afrikrl-8

-

cle donat.cur

vc¡sciruldigd'

--

¿J-
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1.

De geldmiddelelr van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, subsidies, erfstellinger¡ legaten, schenkingen en andere i¡rl<omsten. J
2. Ieder gewoon lid is jaarlijks ecn bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld .'loor de algemene vergadering Behoudens het geval dat de algemene vergaderirt
uitdrukkelijk bepaalt dal ook de ere-leden vorengemclde bijdrageplicht hebben, ztjnzij
daarvan wijgesteld.

,1.

Het besh¡ur bestaat uit ten minste drie personen, die uit hm midden een voorzitter, een
sec-retaris eg e.en per4þgmeester aanwijzcn. De vootzitter wordt benoemd doorde
algemene,vergadering: De,vootzitte¿ dq:secietãris eri de pemúngmeester vormeû ..-..-_

-

tezame¡ het dagelijks bestuur.

2.

De bestuu¡de¡s worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging
b enoemd. De,al gemene vergadering stelt .tetpn$þ âaûtal bestuursl eden vast.

,3.

B.esnrursleden

ll¡snen te allen tlide'ondor opgærtvq¡ rede¡on door de algeme¡e
vergadering wor.dqq,gesolorst,en ontsl¿ggn Ter¿ake vao schorsing of ontslag besluit.*
de aþemene vergaderiag.met.cen mçerderheid Vau.tweelderde van de uitgebracþ1s
stemmen.

4.

-

Indien ingeval vag ¡cbo.¡qing.v{rt,een,,besturuslld,,de algeg.rene'vergadering niel binne-n
..d¡ie maanden dâama tot zijn onælag heeft beslote¡,,slndig!,de schorsing.
--

i"t

gesehorste bestuprsfid:rvbidlÍn.de gelegeiiheialgestpld

zichin

.

de algem€nê

vergadoring te v.crqntwoo¡dgn e¡:k-qìEioh da4rbij door,eenrqqdsman doen bi,jstaâü.

5,

-

Bestuurslêden
waarna.ze
tussen twee

- ên.

-

-

een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar.

6.

In bestaande vacatures wordi zs sp,oedig rnogelijk voorzien. Een niet voltallig'bestuur bl ij ft bestuursbovoegd.

l.

Het bestuu¡ is belast met het besturen van,de verqniging. Het dagetijks besturu i5belast met de dagelijkse leiding vaq de verenigihg. I{et bestuur karr, tot

2.

wederopzegging, taken en bevoegdheden detregeren aan het dagelijks bestuu¡.
Het bestuw is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrügtng, vervreemdjng of

bezwaring van registergoederen en tot het aangaan va¡r overeenkomsten waarbij -de
vercniging zich als borg of hoofdclijk mcdoschuldcnaar vcrbindt, zich voor cen de¡,de
- - -.
sterk ntaaki ofzich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt voor zover deze laatstbedoelde overeenkomsten in een verenigingsjaar het totaal bedrag
gelijk aan de helÍÌ van de in het afgelopen verenigingsjaar geinde contribrities niet --

--
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overschijden.

3.

'

Het oe-stuu¡ behoeft de ¡loedkeuring van de algemene vergadering Yoor het aangaan
van ove¡eenkomsten, waarbij de vereniging nchais borg of hoofdelijk nede' schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling

voor een schuld van een derde ve¡bindt, voorzov er
bedoelde bedrag oversch¡ijden.

l.
Z.

--

deze"t""t*-t,"" r" t"- tï -

*
vcrerriþg wordt in en buitcn rechte vertcgcnwoordigd door fwes gczaarcnlijk
*
handelende bestuu¡sieden, van wie ertenrsinste één lid van het dagelijks bestuu¡ is.
*
kqn besluiten to1 de veiieniig van volmacht aan één of meer best¡urders,
Het b
De

-tuur
alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de
grerrzenvaû die volr4acht te vertegenwoordigen'

De algemeno velgaderingen worden gebouden

in

de þerneente

waã

-

de vereniging statutail

isgevestigd,cla4we1eer1anderê.doorhetbesluuraantçwÛzenpIaats.+

1,

'Toegang tot {e algemcne vergadering heo-ben de leden en donateurs ,,de personcn die

-

2;-

jaar hebben beteiki,,Iedg¡ vgn hen beeft éég s¡sûr. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan'
een.anders stemgereehtigcle,sehriftetijkvshnacht,vericncnlc¡t het.uitbrongcn van zijn

-

stem"

Een stenlgereghtigde kan,als g€yokn4chtigde optreden voor ten hoogçte twee
personen.
3

4.
5"

Een eensteiruiúg besluit itan al degenen, die,in de algemene vergadering
stemgerechtigd gijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft' mits ¡netr

voorkennis vanhet bestuur genomen, dezelftle lffacht als eenbesluit van de algemene
vergadering.
*
De voorz-itter bepaatt de wijze,waaro¡ de stemr¡ingen in de algemene vergadering

-

worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze'statuten geen grotere meerderheid is vocirgeschreven, worden.genqmen bij geWone meerderheid va¡r de uitgebrasþ1s
sternmen. Bij staking van stemmgn over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
- -stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wo¡dt
herstemd, tussen cle twee personen, die het grootste aanlal "slenttnerr kregen, zo nodig

-'

¡ra tussenstemniing

Arti

114

I)e alg,enrertr:

ve

rgaderittgcn rvorclen geieicl donr de voorzitler crl, bii dicns
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afuezigheid, door cie vice-voorzilter of een ¿rncler aanwezig besiuulslid. Zijn geeii _bestuu¡sleden aan,vezig, dan voorziet cle vergadering zelf in haar leiding.
.,ïIet door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend, Hetzelfde geldt voor de inboud van een -_
genomen besluit, voorzover werd. gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel. V/o¡dt echter onmiddellijk na het ultspreken van het oordeel, van de

*voorzitter de juistheid rlaarvan bewist, dan vindt een nieuwe stern¡ning plaa'ts, indien
de mee¡derheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet ..-hoofdelijk of schrifrelijk geschiedde, een $temggrechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe sternming vervallen de rechtsgevolgen van de oorSpronkelijke +stemming.

3.

Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de ._
secretaris ofdoor een door de voorzitter aange\üezen persoon.

-.-._

Deze,no&rlen wo¡den in dezelfde of in de,eerspplgendg algemene vergadering
vastgesteld en ten blijke da¿rvan doqr de voo.rzitter en de sge¡etaris v?n die--------.-ver$aderin g ondertekend,

i.

Het boekjaar van de vereniþing'is gelij:k aan.hst kalenderjaar. Jaarlijks wordt fen
minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van .
het boekiaer, be.þoudens verlenging,van dçze te¡¡rriin doo¡,de,qlgemene vergadedog,
In deze algemene vergad.ering;b¡engt het beshlu¡ zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in,de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de stâat van *
'bate¡ çn lastpn,uret een toeliolrting ter goedkeuring qan de,vergaderirg,ovg¡. þç2p *

2.

1.

2.

Naast de algemene \tergadeiing bedoeld in hetvorige artikel, worden algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dihrijls het {it wenselijk oordeelt.
Op schriftelijk verzoek van ten minste vijfentwintig leden is het bestuur verplicht tot _-

-

het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken na indiening van het verzoek
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeveq kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algenene vergadering overgaan. De --.-___
verzoekers kun¡en alsdar anderen dan besfuursleden belasten rnet de leiding der
vergadering en het opstellen der notulen

3.

l)e bijeenroeping der algcntene vergadering geschiedt door schriffelijk rneciedelilg aan
cie stenigerechtigden op een termijn van ten minste zevet^t dagen. Bij de oproepi¡g .'.rvorclen de te behandclen onclenverpen verme lcl

BÂD
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4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond,

-7

-

kaQ

nemen, mits
de algemene veigadering niettemin rechtsgeldige besluiten
,r*rgud"riog aanweagis als is gerechtigd tot het -_
,,zodalig aantal stemgerechtigden ter
een voltallige vergadering kan
uitbrengen van de helft vanhet aantal stem¡nen dat in
tegen besluitvorrling
uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich
ten minste een

*

worden

-

verzel,,

geschiedde op kortere dan de.-_
Indien bijeenroeping v&l de algemene vergadering
niettemin rechtsgeldiße ..voorgeschreven terlnlin' kan de algemene vergadering
als gerechtigd is tot het -besluiten ne¡cen, ton:lij -een zodani'g aantal d.er aanweágen
stemmen zich daartegen "uitbrengen in die vergadering van éé¡/tiende gedeelÌe der

veruet,
op
Het bepaalde in de eerst€ zin van dit lid is van overeenkomslige toepassing
de .besluitvorming door de aþemene vergaderingen inzake ondelwe,rpen die niet op
agc¡rda werden vermeld.

vari de algemene met de mededeli¡g dat 6¡¿¿U¡ wjjziging van ds *

1. 'Wüzieing va¡t de statulen kan slechts plaaæhebben door een besluit

2.

3.

vergadering, waartoe ís
stahrtén
Zrj die,de oProePing tot'de algemene vergadering te¡ beTrandeling'van een Voo¡stel tot
staíüenlvij zi ging heåb en gedaan, moetenrten minste vijf dagen vgor de dag do¡ ---:'------:-.:
vergadering een afschrift vi¡n dat voorstel, waarin de.voorgestelde wij ziging
woordelij k is, op-genómen, qan de leden ter inz-age geven.
Tòì wijzi-g1¡g,van de statuten-kan door de algemene vergadering slechts worden

'

besloten'net,een mee¡derheid vanten minste'h¡¡eelderde van het aantal uitgebrachte

,stêmlnerÌ,- , ,

4,

-

- -ù'

6.

" 1 - ù r" È

' : :-'-

,De statutenwijzigrng heedt eerst.in werking nadat daarvan een notariele akte i5
opgemaakt, Ieder van de beshursleden is bevoegd de alcte van statutenwijzigingrte
doen verJij,don,

5.

::

- -

Het bepaalde in de- lede.n 1 en2 van dit artikel is niet vnn toepassing, indien in de
algemene vergaderíng 'alle stemgerechtigden aanwezig ofvertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwÜ ziging rnet algemene stemmen wordt genomen.
De bestuu¡sleden zijn verplicht een authentiek afsch¡ift van de alcte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de stahrten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamef van Koophandel en
Fabrieke.n gehouden verenigingenregi ster.

1

.

2.

Het bcpaalds in iltikel 17 lcdcn I .2,3 cn 5 is van ovcreenkornstige toepassing op eon
besluit v¿rn de algetriene vergadcring tot ontbinclìng van cle vcreniging
I)e alger:rrene vergadering steltbij haar in l"ret vr:rigc licl bedoelcli: besluji clc:

l¡K{/
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bestemming vast voor het batíg saldo, en

-8."

wel zaveelrnogelijk i¡ overeenstenming

met het doel van de vereniging.
3t, .De vereffening geschiedt door het bestuw teqzlj de algemene vergadering anders .-..--.*
'besluit.

4,,

Na.de,ontbìnding btijft de vereniging voortbestaan voor zovèr dit tgt verefÈning van
haar vermogen nodig is. Gedu¡ende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuto¡ zoveel nogetijk van kracht.
I¡r s'tUkke.n,en aänkondigingen die van de'Verenigrng uiigaan, rnoeten aan haar naarn

-

-

"in liquidatie".
D'þrvpreniging houdt op te bqslaâqrop het tij{gttp wAarop geen aan haar, dan wel,aân .de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de
'beëindiging,opgpve aan het in lid 6 van aililiel' tr?'vermelde register.
---_---=*-Ðeibo^e.ken eq besohoiden van,de. d.¡l-tþo¡den ve-reniglng moeten worden bewaa¡d
,gedurende de wettelijke bewaartermijn. Bewaarder is dege¡e,die.ldqOr dq ¡re¡eflenaars ,
wor.den toegevoegd de woorden

5;

(ì.

a[s.zo, dani g

-

is aangewezen.

,,1..t 'Péiq¡Ëgngúe-rvèrgâdering

kaneenof.rleer re$einerrten vaslstellen en wijzigen, rvaarin
ondgrwerpeû worden geregeld waadn dqó¡ doze statuten niet of'niet rrollèdig word¿

-

'-rccde.

2,

Eenr,.e'glementmag geenbepalirigen bevatten, die strijdig,zijnmet.de wet

of met dezn=

sfatuten,
9,.

vsststoliing eatot,wijziging
1,.

varr- een

2 èn,5 van.overeeakoinstige

regle.rnentjs.hdt bepaalde in

4

