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STATUTENWIJZIGING 

 

 

 

Heden, acht januari tweeduizendnegen (08-01-2009), verschenen voor 

mij, mr. GOVARDUS JOHANNES MARIA VAN NUNEN, notaris met 

plaats van vestiging Veghel: 

de weledelzeergeleerde heer dr. Johannes Cornelis van der Linden, 

geboren te Schiedam op negenentwintig augustus 

negentienhonderdachtenvijftig (29-08-1958), (Nationaal Paspoort nummer: 

NJ4821953, uitgegeven te Veghel op tweeëntwintig juni tweeduizendvijf 

(22-06-2005)), wonende Stationsstraat 51-53 te 5461 JT Veghel, gehuwd, 

te dezen handelend: 

1. voor zich; 

2. als schriftelijk gevolmachtigde van de weledelzeergeleerde heer dr. 

Folkert Jan van Kemenade, geboren te Rotterdam op vierentwintig 

februari negentienhonderdzestig (24-02-1960), (Nationaal Paspoort 

nummer: NL3995918, uitgegeven te Heemstede op dertien juli 

tweeduizendzes (13-07-2006)), wonende Bronsteeweg 57 te 2101 AB 

Heemstede, gehuwd; 

Van voorschreven volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte volmacht. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende: 

- Op vier december negentienhonderdtwintig (04-12-1920) is opgericht 

de te Utrecht gevestigde vereniging Nederlandse Vereniging voor 

Pathologie, statutair gevestigd te Utrecht, gedomicilieerd op het 

adres Winstongaarde 2, 3824 BZ Amersfoort, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

Midden-Nederland onder nummer 40477167. 

- De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd vastgesteld bij 

akte op zeven augustus tweeduizend (07-08-2000) verleden voor mr. 

M. Schellingerhout, notaris te Arnhem. 

- In de bestuursvergadering gehouden te Zeist op tweeëntwintig april 

tweeduizendacht (22-04-2008) is, blijkens een aan deze akte 

gehecht uittreksel uit de notulen, rechtsgeldig besloten tot wijziging 
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van de statuten van de vereniging en opneming van de gewijzigde 

statuten in een notariële akte. 

- De comparanten zijn op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 5 van 

de statuten van voornoemde vereniging bevoegd de onderhavige 

notariële akte te doen passeren, te ondertekenen en alles te doen 

wat daarmede verband houdt. 

Op grond van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als 

gemeld, de statuten gewijzigd vast te stellen als volgt: 

STATUTEN, NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 

PATHOLOGIE. 

Zij is gevestigd te Utrecht. 

DUUR 

Artikel 2. 

De vereniging, destijds genaamd: Nederlandse Patholoog Anatomen 

Vereniging, is opgericht op vier december negentienhonderd twintig, en is 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

DOEL EN MIDDELEN 

Artikel 3. 

1. De vereniging heeft ten doel: 

 a.  de studie der algemene en speciële ziektekunde van mens en dier 

te bevorderen;  

 b.  het behartigen van de maatschappelijke belangen en 

beroepsaangelegenheden in de ruimste zin, van haar leden op het 

gebied van de klinische pathologie, de veterinaire pathologie, de 

proefdier pathologie, de toxicologische pathologie en de 

experimentele pathobiologie.  

 c.  de bevordering en waarborging van de kwaliteit van de klinische 

pathologie, de veterinaire pathologie, de proefdier pathologie, de 

toxicologische pathologie en de experimentele pathobiologie door 

het vaststellen van protocollen en richtlijnen ten aanzien van de 

beroepsuitoefening. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken met alle ten dienste staande wettige 

middelen.  
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LEDEN 

Artikel 4. 

1. De vereniging bestaat uit: 

 a.  gewone leden; 

 b.  assistent-leden; 

 c.  buitengewone-leden; 

 d.  ere-leden; 

 e.  oud-leden.  

2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die als patholoog, veterinair 

patholoog, proefdier patholoog, toxicologisch patholoog of 

experimenteel pathobioloog werkzaam zijn in het Koninkrijk der 

Nederlanden en als zodanig zijn ingeschreven in de daartoe gehouden 

(specialisten)registers. 

 Het gewone lidmaatschap wordt verkregen door toelating door de 

algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur van de 

betrokken sectie, uitgezonderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. De 

namen van de kandidaat-leden worden aan de leden bekend gemaakt 

met de convocatie van de betreffende vergadering.   

 Assistent-leden zijn academici die overeenkomstig het reglement va n 

de betrokken sectie in het Koninkrijk der Nederlanden als assistent aan 

een laboratorium, instituut of ziekenhuis zijn verbonden en daar -al of 

niet in opleiding tot patholoog- werkzaam zijn op het gebied van de 

klinische pathologie, de veterinaire pathologie, de proefdier pathologie, 

de toxicologische pathologie of de experimentele pathobiologie en op 

hun verzoek als assistent-lid door het betrokken sectiebestuur zijn 

voorgedragen aan de algemene ledenvergadering en door die 

algemene ledenvergadering als assistent-leden zijn toegelaten. Het 

assistent-lidmaatschap gaat bij inschrijving in het daartoe bestemde 

(specialisten)register automatisch over in een gewoon lidmaatschap.  

3. Buitengewone-leden zijn natuurlijke personen die met een vergelijkbare 

positie als specialist zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel in het 

buitenland werkzaam zijn op het gebied van de pathologie dan wel 

personen die niet zijn ingeschreven in het (specialisten)register als 

bedoeld in lid 2 van dit artikel en op hun verzoek door het betrokken 

sectiebestuur zijn voorgedragen aan de algemene ledenvergadering en 
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door die algemene ledenvergadering als buitengewoon-lid zijn 

toegelaten.  

4. Ere-leden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk 

hebben gemaakt en op voorstel van het verenigingsbestuur als zodanig 

door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. Voor zover deze 

statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen, heeft een 

ere-lid dezelfde rechten als een gewoon lid.  

5. Oud-leden zijn voormalige gewone leden die hun reguliere 

beroepsuitoefening hebben beëindigd en op hun verzoek door het 

desbetreffende sectiebestuur zijn voorgedragen aan de algemene 

ledenvergadering en door die algemene ledenvergadering als oud-lid 

zijn toegelaten.  

6. Het lidmaatschap is persoonlijk.  

7. Bij de benoeming tot gewoon lid, assistent-lid, buitengewoon-lid, ere-lid 

of oud-lid wordt tevens aangegeven van welke sectie (als bedoeld in 

artikel 16 lid 1) het lid deel uitmaakt.  

8. Een lid van de vereniging heeft voorafgaande toestemming nodig van 

het bestuur van de sectie waartoe hij behoort, voor het aanvaarden van 

een vertegenwoordigend (bestuurs)lidmaatschap van een organisatie 

op het gebied van de pathologie. Aan het verlenen van een dergelijke 

toestemming kan het desbetreffende sectiebestuur nadere 

voorwaarden verbinden.  

LEDEN 

Artikel 5. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a.  door de dood van het lid; 

 b.  door opzegging door het lid; 

 c.  door opzegging namens de vereniging, wanneer een lid heeft 

opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap in 

de statuten gesteld, wanneer hij zijn verplichting jegens de 

vereniging niet nakomt, daaronder uitdrukkelijk begrepen het 

handelen in strijd met het huishoudelijk reglement,  alsook wanneer 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren; 
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 d.  door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een 

lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging 

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

2. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door 

het bestuur van de sectie waarvan het desbetreffende lid deel uitmaakt.  

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan 

slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan 

het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de 

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren.  

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het 

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de 

datum waartegen was opgezegd.  

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een 

besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn 

verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.  

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur van de 

sectie waarvan het desbetreffende lid deel uitmaakt.  

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging 

op grond dat redelijker wijs van de vereniging niet gevergd kan worden 

het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting 

uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de 

ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 

algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste 

schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 

geschorst.  

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, 

blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele 

verenigingsjaar verschuldigd.  

9. In dit artikel wordt onder lid mede verstaan de assistent-leden, de 

buitengewoneleden, de ereleden alsmede de oud-leden.  

GELDMIDDELEN 

Artikel 6. 
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1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de bijdragen van de 

leden, de assistent-leden, de buitengewone-leden en de oud-leden, uit 

eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen 

en tenslotte uit eventuele andere baten.  

2. De leden, assistent-leden, buitengewone-leden en oud-leden zijn 

gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de 

algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 

categorieën worden ingedeeld die een verschillenDe bijdrage betalen. 

Voorts kan de bijdrage per sectie verschillend worden vastgesteld.  

3. Het verenigingsbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen algehele of 

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een 

bijdrage te verlenen.  

BESTUUR VAN DE VERENIGING 

Artikel 7. 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste zes personen of 

zoveel meer als de ledenvergadering zal bepalen.  

2. De voorzitters van de sectiebesturen alsmede de vice-voorzitter 

(president-elect dan wel past-president), de secretaris en de 

penningmeester van het bestuur van de sectie Klinische Pathologie 

worden, op bindende voordracht van de desbetreffende sectie door de 

algemene ledenvergadering benoemd tot lid van het 

verenigingsbestuur.  

3. Aan een bindende voordracht kan het bindend karakter worden 

ontnomen door een met tenminste twee/derde van het aantal 

rechtsgeldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 

ledenvergadering, mits ter vergadering zoveel leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn dat tenminste twee/derde van het aantal 

stemmen, dat zou kunnen worden uitgebracht indien alle leden ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn, kan worden 

uitgebracht. Indien aan een voordracht het bindende karakter is 

ontnomen en de voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd, wordt de 

desbetreffende sectie in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit 

artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.  

4. De overige leden van het verenigingsbestuur worden door de algemene 

ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.  
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5. De benoeming van de overige leden van het verenigingsbestuur 

geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een 

voordracht zijn bevoegd zowel het verenigingsbestuur als ten minste 

tien gewone leden. Een voordracht van het verenigingsbestuur wordt bij 

de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door 

tien of meer gewone leden moet tenminste tien dagen vóór de aanvang 

van de vergadering schriftelijk bij het verenigingsbestuur worden 

ingediend en tijdig vóór aanvang van de vergadering ter kennis worden 

gebracht van de leden van de vereniging.  

6. Na hun benoeming vervullen de voorzitter, de vice-voorzitter (president-

elect dan wel past-president), de secretaris en de penningmeester van 

het bestuur van de sectie Klinische Pathologie uit dien hoofde 

eveneens de functie van respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter, 

secretaris en penningmeester van het verenigingsbestuur. Het 

verenigingsbestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger 

aanwijzen.  

7. Een lid van het verenigingsbestuur kan meer dan één functie bekleden.  

8. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden zolang er ten 

minste drie best uur sleden in functie zijn, doch neemt onverwijld 

maatregelen ter aanvulling.  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Artikel 8. 

1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie 

jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster van aftreden. Bestuursleden zijn slechts éénmaal 

terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de voorzitter niet 

meer herbenoembaar is in de functie van voorzitter na een 

zittingsperiode van drie jaar.  

2. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het 

rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.  

3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering 

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.  

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
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 a.  door overlijden; 

 b.  door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 

 c.  door bedanken; 

 d.  door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan het bestuurslid 

deel uitmaakt van het verenigingsbestuur.  

TAAK VERENIGINGSBESTUUR - VERTEGENWOORDIGING 

VERENIGING 

Artikel 9. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het 

verenigingsbestuur belast met het besturen van de vereniging.  

2. Het verenigingsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren respectievelijk 

zich ter zake van bepaalde onderwerpen te laten adviseren door 

commissies en/of taakgroepen die door het verenigingsbestuur worden 

ingesteld. De samenstelling, wijze van benoeming, taak, bevoegdheden 

en werkwijze van deze commissies en taakgroepen worden nader 

geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.  

3. Het verenigingsbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering, bevoegd 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 mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 

verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 

derden beroep worden gedaan.  

4. Het verenigingsbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de 

algemene ledenvergadering voor besluiten tot: 

 a.  het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot 

verkrijgen en geven van onroerende goederen; 

 b.  het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 

bankkrediet wordt verleend; 

 c.  het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen 

van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een 

aan de vereniging verleend bankkrediet; 

 d.  het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
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 e.  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van 

arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van 

conservatoire maatregelen en van het nemen van die 

rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 

 f.  het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; 

 g.  het aangaan van alle overige rechtshandelingen welke een jaarlijks 

door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven 

gaat. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 

derden geen beroep worden gedaan.  

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de 

vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het 

verenigingsbestuur, de voorzitter tezamen met de secretaris, de 

voorzitter tezamen met de penningmeester danwel de secretaris 

tezamen met de penningmeester.  

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

Artikel 10. 

1 Het verenigingsbestuur vergadert ten minste één maal per jaar en 

verder zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit 

wenselijk acht casu quo achten.  

2. De leiding der vergadering berust bij de voorzitter. Bij diens afwezigheid 

treedt de vice-voorzitter als voorzitter van de vergadering op.  

3. Van het verhandelde ter vergadering worden door de secretaris notulen 

opgemaakt, welke in die vergadering of in de eerstvolgende 

vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de 

secretaris en de voorzitter worden ondertekend.  

4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen, behoudens voor zover in deze statuten of in het 

huishoudelijk reglement voor enig besluit een gekwalificeerde 

meerderheid is voorgeschreven. Bij staking van stemmen beslist de 

voorzitter.  

5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de 

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel.  
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6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de 

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden 

gegeven.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 11. 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet, de statuten of bij huishoudelijk 

reglement aan het bestuur van de vereniging of de sectievergadering 

danwel het sectiebestuur zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt 

een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de 

jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

 a.  het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 

20 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 

 b.  de begroting voor het volgend verenigingsjaar; 

 c.  de benoeming van de in artikel 20 genoemde commissie voor het 

volgende verenigingsjaar; 

 d.  voorziening in eventuele vacatures; 

 e.  voorstellen van het verenigingsbestuur of de leden aangekondigd 

bij de oproeping voor de vergadering.  

3. Er wordt per jaar ten minste één ledenvergadering belegd, waarop 

wetenschappelijke voordrachten en demonstraties worden gehouden 

en zonodig huishoudelijke aangelegenheden worden behandeld. 

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 

verenigingsbestuur dit wenselijk acht.  

4. Voorts is het verenigingsbestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 

tien stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een 

algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 

gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 

door oproeping overeenkomstig artikel 12, of bij advertentie in 

tenminste één landelijk verspreid vakblad.  

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 12. 
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1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het 

verenigingsbestuur met inachtneming van een termijn van tenminste 

twee weken. De oproeping geschiedt per convocatie. De termijn voor 

de oproeping bedraagt tenminste drie weken in de gevallen van 

statutenwijziging en ontbinding.  

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld 

onverminderd het bepaalde in artikel 21.  

TOEGANG EN STEMRECHT 

Artikel 13. 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, assistent-

leden, buitengewone-leden, ere-leden en oud-leden van de vereniging. 

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 

voorzitter van de algemene ledenvergadering.  

3. Alleen gewone leden hebben stemrecht. Zij hebben ieder één stem.  

4. De stemgerechtigde leden zijn bevoegd hun stem te doen uitbrengen 

door een schriftelijk gemachtigd ander lid dat echter in totaal niet meer 

dan twee stemmen kan uit brengen.  

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN 

Artikel 14. 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het 

verenigingsbestuur. Bij diens afwezigheid treedt de vice-voorzitter van 

het verenigingsbestuur als voorzitter op. Ontbreken de voorzitter en de 

vice-voorzitter dan treedt eender andere leden van het 

verenigingsbestuur, door het verenigingsbestuur aan te wijzen, als 

voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 

voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.  

2. Van het verhandelde ter vergadering worden door de secretaris of een 

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen 

gemaakt, welke in die vergadering of in de eerstvolgende vergadering 

worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de secretaris en de 

voorzitter worden ondertekend.  

3. Van een besluit bedoeld in artikel 15 lid 8 van deze statuten moet een 

aantekening bij de notulen worden bewaard.  

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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Artikel 15. 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor 

de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een 

niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid 

bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 

stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien 

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 

een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming.  

3. Voorzover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 

besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  

5. Indien bij stemmingen over personen niemand de volstrekte 

meerderheid op zich verenigt, vindt een tweede stemming plaats, 

waarbij wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste 

aantal stemmen verkregen, dan wel tussen degene die het grootste 

aantal stemmen verkreeg en degene die het op één na grootste aantal 

stemmen verkreeg. Hebben meer dan twee personen het grootste of 

meer dan een persoon het op een na grootste aantal stemmen 

verkregen, dan beslist het lot wie van hen voor herstemming in 

aanmerking komt.  

6. Bij staking van stemmen over personen wordt het betreffende voorstel 

aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.  

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing 

van personen, dan is het verworpen.  

8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks 

vóór de stemming verlangt.  

9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het 
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verenigingsbestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene vergadering.  

10. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de 

vergaderingen van en de besluitvorming door de algemene 

ledenvergadering worden gegeven.  

SECTIES 

Artikel 16. 

1. De vereniging is ingedeeld in drie secties: 

 - de sectie Klinische Pathologie; 

 -  de sectie Dierpathologie; 

 -  de sectie Experimentele Pathobiologie.  

2. Bij de toelating als gewoon lid, assistent-lid, buitengewoon-lid, ere-lid 

alsmede oud-lid wordt tevens de sectie of secties aangegeven waartoe 

het lid behoort.  

3. De organisatie van de secties alsmede de taken en bevoegdheden van 

de organen van deze secties worden, voor zover deze statuten daarin 

niet reeds voorzien, nader geregeld in het huishoudelijk reglement van 

de vereniging en in het sectiereglement van iedere sectie.  

4. Elke sectie heeft een sectiebestuur en een sectievergadering. Hetgeen 

in deze statuten is bepaald over (de samenstelling van) het 

verenigingsbestuur en de algemene vergadering is mutatis mutand is 

van toepassing op de sectiebesturen respectievelijk de 

sectievergaderingen, behoudens voorzover daarvan in deze statuten, 

het huishoudelijk reglement of het reglement van de desbetreffende 

sectie is afgeweken.  

5. Het sectiereglement van iedere sectie wordt vastgesteld dan wel 

gewijzigd door de sectievergadering, na een daartoe strekkend voorstel 

van het betreffende sectiebestuur en gehoord het advies van het 

verenigingsbestuur. Dit advies moet binnen één maand na een daartoe 

strekkend verzoek zijn verstrekt door het verenigingsbestuur, bij 

gebreke waarvan de sectievergadering zelfstandig tot vaststelling dan 

wel wijziging van het sectiereglement kan overgaan.  

6. Een sectiereglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn 

met de wet, deze statuten of met het huishoudelijk reglement.  

BESTUUR VAN DE SECTIES 
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Artikel 17. 

1. Het bestuur van een sectie bestaat uit tenminste drie personen, die 

door de sectievergadering worden benoemd uit leden van de 

betreffende sectie.  

2. De benoeming van de leden van een sectiebestuur geschiedt uit een of 

meer voordrachten die overeenkomstig het sectiereglement door het 

desbetreffende sectiebestuur worden opgemaakt. De voordracht van 

het sectiebestuur wordt bij de oproeping voor de sectievergadering 

medegedeeld.  

3. De voorzitter (president) van een sectiebestuur alsmede de vice-

voorzitter (president-elect dan wel past-president) van de sectie 

Klinische Pathologie worden als zodanig benoemd door de 

desbetreffende sectievergadering op voordracht van het sectiebestuur 

uit de leden van de desbetreffende sectie.  

4. Het sectiebestuur kan de overige bestuursleden desgewenst andere 

specifieke functies toekennen.  

5. Een niet voltallig sectiebestuur behoudt zijn bevoegdheden, doch 

neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.  

TAAK EN BEVOEGDHEID SECTIEBESTUUR 

Artikel 18. 

1. De sectiebesturen zijn belast met het besturen van de secties 

voorzover die bestuurstaak niet is gelegen bij het verenigingsbestuur.  

2. De afbakening in de bestuurstaak tussen het bestuur van de vereniging 

en de sectiebesturen zal nader worden geregeld bij algemeen 

huishoudelijk reglement. De afzonderlijke sectiebesturen stellen 

vervolgens ten aanzien van de betreffende secties een huishoudelijk 

reglement vast.  

3. Aan de (leden van de) sectiebesturen kan door het verenigingsbestuur 

bij volmacht de bevoegdheid worden verleend om in het kader van hun 

taakvervulling de vereniging te vertegenwoordigen binnen de in die 

volmacht omschreven grenzen.  

4. De sectiebesturen zijn tevens belast met het opstellen en vaststellen 

van protocollen en richtlijnen ten aanzien van de beroepsuitoefening 

van de leden, zoals deze leden door het bestuur aan een sectie zijn 

verbonden. 
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5. Het sectiebestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren respectievelijk zich ter zake 

van bepaalde onderwerpen te laten adviseren door commissie en/of 

taakgroepen, die door het sectiebestuur worden ingesteld. De 

samenstelling, wijze van benoeming, taak, bevoegdheden en werkwijze 

van deze commissies respectievelijk taakgroepen worden nader 

geregeld bij sectiereglement.  

6. In de jaarlijkse begroting zal aan elke sectie een budget ter beschikking 

worden gesteld. De hoogte van die bedragen wordt gerelateerd aan het 

aantal sectieleden en de contributie die de leden betalen. De in het 

kader van de besteding van dat budget verrichte rechtshandelingen 

worden geacht te zijn geschied met machtiging van het 

verenigingsbestuur. Het bestuur van de sectie legt over de besteding 

van dat budget verantwoording af aan de sectievergadering, nadat 

daarover verslag is uitgebracht door een commissie die wordt benoemd 

door de sectievergadering. Op de benoeming en werkwijze van die 

commissie is het bepaalde in artikel 20 lid 4 tot en met 6 van 

overeenkomstige toepassing.  

SECTIEVERGADERINGEN 

Artikel 19. 

1. De bevoegdheden die in de vereniging aan de sectievergaderingen 

toekomen in het kader van de belangenbehartiging van de leden op 

sectoraal niveau worden, voor zover deze statuten daarin niet reeds 

voorzien, nader geregeld in h et huishoudelijk reglement. 

Besluitvorming met betrekking tot de beroepsuitoefening, 

beroepsbelangen en de specialistenopleiding, kan alleen plaatsvinden 

in de sectievergaderingen waartoe de leden behoren wier belangen 

aan de orde zijn.  

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt 

een sectievergadering gehouden. In die sectievergadering komen 

onder meer aan de orde: 

 a.  de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 18 lid 4; 

 b.  de benoeming van in artikel 18 lid 4 genoemde commissie voor het 

volgend verenigingsjaar; 

 c.  voorziening in eventuele vacatures; 
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 d.  voorstellen van het sectiebestuur aan de leden, aangekondigd bij 

de oproeping voor de sectie vergadering.  

3. Toegang tot de sectievergaderingen hebben alle leden, assistent-leden, 

buitengewone-leden, ere-leden en oud-leden van de vereniging die tot 

de desbetreffende sectie behoren.  

4. Over toelating van andere dan de in lid 3 bedoelde personen beslist de 

voorzitter van de sectievergadering.  

5. Alleen gewone leden die tot de desbetreffende sectie behoren, hebben 

stemrecht. Zij hebben ieder één stem.  

6. De stemgerechtigde leden zijn bevoegd hun stem te doen uitbrengen 

door een schriftelijk gemachtigd ander lid dat echter in totaal niet meer 

dan twee stemmen kan uitbrengen.  

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 20. 

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

2. Het verenigingsbestuur 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 verenigingsbestuur brengt op een algemene vergadering, binnen 

zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging 

van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag 

uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten 

en lasten met een toelichting rekening en verantwoording over zijn in 

het afgelopen verenigingsjaar gevoerde financiële beheer. Na verloop 

van de termijn van zes maanden kan ieder lid deze rekening en 

verantwoording in rechte van het verenigingsbestuur vorderen.  

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 

commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen 

uitmaken van het verenigingsbestuur. De commissie zal na afloop van 

het lopende verenigingsjaar de rekening en verantwoording van het 

verenigingsbestuur onderzoeken en zal aan de algemene 

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uitbrengen.  

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich 

door een deskundige doen bijstaan. Het verenigingsbestuur is verplicht 
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aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 

haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de 

boeken en bescheiden der vereniging te geven.  

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene 

ledenvergadering worden herroepen, doch slechts met gelijktijdige 

benoeming van een andere commissie.  

7. Het verenigingsbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 

2 en 3, zeven jaren lang te bewaren.  

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 21. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden 

gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, 

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van 

de statuten zal worden voorgesteld.  

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van 

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 

drie weken vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 

de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de 

dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien worden de 

voorgestelde wijzigingen de leden afzonder lijk toegezonden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen in een 

algemene ledenvergadering waarin tenminste één/derde van het totaal 

aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet 

een/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken na die vergadering een 

tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het 

voorstel tot statutenwijziging zoals dat in de vorige vergadering aan de 

orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste 

twee/derde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder 

lid van het verenigingsbestuur bevoegd.  
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ONTBINDING 

Artikel 22. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 

algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van 

het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.  

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het 

besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. 

Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming 

aan het batig saldo worden gegeven.  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 23. 

1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, 

waarin de onderwerpen worden geregeld waaromtrent een regeling of 

nadere regeling bij deze statuten of anderszins wordt gevergd.  

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd 

zijn met de wet of met deze statuten.  

SLOTBEPALING 

In alle gevallen waarin niet door de wet, de statuten, het huishoudelijk of 

sectiereglement van de vereniging respectievelijk de secties wordt voorzien 

alsmede in geval van verschil van inzicht dan wel een geschil tussen een of 

meer secties, beslist de algemene ledenvergadering. 

AAN TE HECHTEN STUKKEN 

Aan deze akte is gehecht: 

- volmacht. 

SLOT  


