
 

 

AR/47466   

 Heden de zevenentwintigste juni tweeduizend zes compareerde voor mij, 

Meester JACOB HENDRIK GISOLF, notaris met plaats van vestiging 's-Graven-

hage:   

 de Heer Willem Anton Frans Marie Muller, wonende te 2841 BK Moor-

drecht, Dorpsstraat 52, geboren te Venlo op vijf november negentienhonderd 

zevenendertig, rijbewijs nummer 3209343131 (afgegeven te Moordrecht op vijf-

entwintig april tweeduizend twee), te dezen handelende als lid van het bestuur van 

de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: MULTIPLE SCLEROSE VERENI-

GING NEDERLAND, kantoor houdende te 2517 AE 's-Gravenhage, Laan van 

Meerdervoort 51, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

40412976, als zodanig, ingevolge het bepaalde in artikel 16 lid 4 van de statuten, 

bevoegd de onderhavige akte te tekenen.  

 De comparant verklaarde:  

 Bij akte op vijfentwintig juni tweeduizend vier verleden voor ondergete-

kende, notaris, zijn de statuten van de vereniging in het geheel opnieuw vastge-

steld.   

 In de op zeventien juni tweeduizend zes gehouden algemene ledenvergade-

ring is op geldige wijze besloten de statuten per één juli tweeduizend zes te wijzi-

gen, waardoor deze komen te luiden als hierna vermeld.  

 Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte ge-

hecht.  

 Vervolgens verklaarde de comparant dat de statuten van de vereniging met 

ingang van één juli tweeduizend zes komen te luiden:  

Naam en zetel  

Artikel 1  

1. De vereniging draagt de naam: Multiple Sclerose Vereniging Nederland.  

2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.  

Doel   

Artikel 2  

1. De vereniging heeft ten doel:  

 - het behartigen van de belangen van personen die multiple sclerose 

hebben en van de daaruit voortvloeiende belangen van hun direct be-

trokkenen;  

 - het bevorderen van de emancipatie en volwaardige participatie van 

mensen met multiple sclerose in de maatschappij, alsmede de bevor-

dering van de maatschappelijke solidariteit teneinde de eerder ge-

noemde emancipatie en participatie daadwerkelijk verwezenlijkt te 

zien;   

 - het stimuleren van het tot stand komen en in stand houden van ade-

quate voorzieningen ten behoeve van mensen met multiple sclerose, 

die het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij be-

vorderen,  



 

 

 

 - 2 - 

 

 alles in de ruimste zin.  

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

 - het stimuleren en aanbieden van activiteiten en diensten die erop ge-

richt zijn mensen met multiple sclerose en direct betrokkenen te on-

dersteunen bij hun vragen en problemen;  

 - het mogelijk maken van contacten door het organiseren van (lotgeno-

ten-)contacten en gespreksgroepen;  

 - het verstrekken van informatie door publicaties, nieuwsbrieven en 

bijeenkomsten;  

 - het geven van voorlichting over mogelijkheden en benaderingswijzen 

in de gezondheidszorg met betrekking tot multiple sclerose;  

 - het behartigen van de belangen van multiple-sclerosepatiënten en di-

rect betrokkenen in organisaties en anderszins;  

 - het organiseren van public relations en publiciteit met betrekking tot 

de doelstellingen en werkzaamheden van de vereniging.  

Duur   

Artikel 3  

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.  

Leden - toelating  

Artikel 4  

1. Over de toelating van een lid beslist het bestuur. De algemene ledenvergade-

ring is niet bevoegd om de beslissing van het bestuur omtrent de al of niet-

toelating te wijzigen.  

2. Een lid wordt gevraagd op te geven of het multiple sclerose heeft; het be-

stuur houdt dit voor zover de wet dit toestaat in de administratie bij.  

Contributie  

Artikel 5  

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.  

2. De algemene ledenvergadering kan de leden in categorieën verdelen waar-

van de contributie kan verschillen.  

Einde lidmaatschap  

Artikel 6  

1. Het lidmaatschap eindigt:  

 - door overlijden van het lid;  

 - door opzegging door het lid;  

 - door opzegging door de vereniging.  

 Opzegging door de vereniging kan geschieden:  

 a. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;  

 b. wanneer een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;  

 c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren;  

 - door ontzetting (royement). Deze geschiedt door het bestuur. Ontzetting 

kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, re-
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glementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onrede-

lijke wijze benadeelt.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk ge-

schieden tegen het einde van een jaar met inachtneming van een termijn van 

vier weken. Opzegging van het lidmaatschap op een kortere termijn is ook 

in geval van beperking van de rechten van een lid of verzwaring van zijn 

verplichtingen niet toegestaan.  

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur goedkeurt dat de 

contributie slechts gedeeltelijk verschuldigd is.  

Bestuur  

Artikel 7  

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen. Het aan-

tal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden als zodanig benoemd 

door de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan voor ieder van hen een 

plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie ver-

vullen.  

3. Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene ledenvergadering, 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:  

 a. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;  

 b. waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede- schuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 

voor een schuld van een derde verbindt.  

 De algemene ledenvergadering kan voor één of meer van de hiervoor ver-

melde rechtshandelingen in algemene vorm, al dan niet tot een bepaald be-

drag of bepaalde waarde, toestemming geven.  

4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is geen toestemming van de 

algemene ledenvergadering vereist voor een besluit tot het aangaan van een 

overeenkomst tot het verkrijgen van registergoederen krachtens schenking 

of erfrecht en tot het vervreemden van registergoederen die door de vereni-

ging krachtens erfrecht of schenking zijn verkregen.  

5. Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald 

blijft het bestuur bevoegd.  

Benoeming, aftreding, schorsing en ontslag van bestuursleden  

Artikel 8  

1. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.  

2. Uitsluitend personen die lid zijn van de vereniging kunnen tot bestuurslid 

worden benoemd.  

3. Door de algemene ledenvergadering wordt op voorstel van het bestuur een 

reglement vastgesteld waarin nadere regels worden opgenomen inzake de 

procedure met betrekking tot de voordracht van leden voor de benoeming 
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van bestuursleden. Dit reglement kan zijn opgenomen in het huishoudelijk 

reglement.  

4. De bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar. Een aftre-

dend bestuurslid is twee keer terstond herbenoembaar.  

5. Een bestuurslid defungeert op de dag waarop hij het lidmaatschap van de 

vereniging verliest.  

6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of 

ontslaan. Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of door 

ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing.  

Vertegenwoordiging van de vereniging  

Artikel 9  

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan 

wel door twee bestuursleden als bedoeld in artikel 7 lid 2 gezamenlijk.  

Verenigingsjaar  

Artikel 10  

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

Algemene ledenvergadering  

Artikel 11  

1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het jaar, wordt een algemene 

ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.  

2. De agenda van deze vergadering vermeldt onder meer de volgende punten 

ter besluitvorming:  

 a. het verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging 

en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar;  

 b. de balans per het einde van het afgelopen jaar en de staat van baten en 

lasten over dat jaar, met toelichting en het verslag van de accountant;  

 c. de begroting over het komende jaar;  

 d. de benoeming van de accountant die met de controle is belast;  

 e. voorziening in eventuele vacatures waarin door de algemene ledenver-

gadering moet worden voorzien;  

 f. de voornemens van het bestuur met betrekking tot de activiteiten in 

het komende jaar;  

 g. voorstellen van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering.  

3. Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het 

bestuur zulks wenselijk acht.  

4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op 

schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende (1/10) of, indien dat minder is, 

driehonderd (300) van de leden. De bijeenroeping dient te geschieden op 

een termijn van ten hoogste vier weken. Indien het bestuur niet binnen veer-

tien dagen aan het verzoek gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan.  
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Plaats en oproeping algemene ledenvergadering  

Artikel 12  

1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage, tenzij 

het bestuur een andere plaats vaststelt.  

2. De oproeping geschiedt niet later dan op de éénentwintigste dag voor die der 

vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver-

meld.   

3. Het bestuur is verplicht op verzoek van ten minste één/tiende (1/10) of, in-

dien dat minder is, driehonderd (300) van de leden een voorstel op de 

agenda te plaatsen. Bij het verzoek dient het voorstel nauwkeurig te worden 

omschreven.  

4. De oproeping geschiedt schriftelijk door het bestuur.  

Leiding en besluitvorming algemene ledenvergadering  

Artikel 13  

1. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij 

diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter en bij diens afwezigheid 

door het oudste in leeftijd aanwezige bestuurslid. Indien geen bestuurslid 

aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.  

2. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden notulen ge-

maakt.  

3. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en zijn be-

voegd daarin het woord te voeren.  

4. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe 

gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor zich en 

als gemachtigde in totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen.  

5. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitge-

brachte stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald.  

6. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd. 

Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Besluitvorming 

bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming 

verlangt.  

7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitge-

bracht.  

8. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen.  

9. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer 

niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de 

twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op 

zich verenigd hebben en is hij gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn 

uitgebracht. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.  
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Decharge bestuur  

Artikel 14  

Goedkeuring zonder voorbehoud van het verslag, alsmede van de balans en de 

staat van baten en lasten door de algemene ledenvergadering strekt tot decharge 

van het bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede voor alle handelingen waarvan 

uit de stukken blijkt.  

Huishoudelijk Reglement  

Artikel 15  

1. Door de algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur een 

huishoudelijk reglement worden vastgesteld.  

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de 

wet of de statuten.  

Statutenwijziging en ontbinding  

Artikel 16  

1. Bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering waarin statutenwijziging 

wordt voorgesteld zal daarvan mededeling worden gedaan. Het bestuur is 

gehouden ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat 

voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op 

een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen tot na afloop 

van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.  

2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met 

een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stem-

men.   

3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen 

op voorstel van het bestuur in een algemene ledenvergadering met een 

meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen.  

4. Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot statutenwijzi-

ging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.  

Vereffening  

Artikel 17  

1. Tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist geschiedt de vereffe-

ning door het bestuur.  

2. Na rekening en verantwoording aan de algemene ledenvergadering zal een 

eventueel batig saldo door de algemene ledenvergadering een bestemming 

moeten worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van 

de vereniging.  

———————————— Waarvan akte in minuut  

 Verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.  

 De comparant is mij, notaris, bekend.  

 De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant 

heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig 

voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de 

inhoud in te stemmen.  
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 Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant 

en mij, notaris, ondertekend.  


