Toelichting bij de statuten aanpassing 2007 van de
Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie

Introductie

Tijdens de KNF dagen 2006 is in de ALV besproken dat het bestuur van mening
is dat de tijd aangebroken is voor een herziening van de de statuten van de
NVKNF. De vroegere statuten dateren uit 1993. In de tussentijd zijn er de
nodige ontwikkelingen geweest waardoor de statuten niet meer aansluiten op
de werkelijkheid. Dit betreft met name het verdwijnen van de hoofdvak
structuur en daarmee het consilium KNF. Ook zijn er de afgelopen jaren de
nodige ontwikkelingen geweest op het gebied van internet en electronische
informatie uitwisseling. Deze bieden de mogelijkheden tot een intensivering
van het contact tussen de vereniging en de leden. Het is hierbij gewenst
deze mogelijkheid, bv terzijnertijd van electronische ledenraadplegingen,
ook in de statuten mogelijk te maken. Ten derde zijn enig praktische
optimalisaties doorgevoerd.
Bij de nieuwe statuten is uitgegaan van de statuuttekst van 1993.
Om de tekst leesbaar te maken is de zijn in deze definiteive versie de
wijziginge ten opzichte van de eerdere versie niet meer separaat
aangegeven.(Dit is wel nog zichtbaar in de conceptversie zoals in Oct 2006
rondgestuurd aan alle leden)
De toelichting op een aantal wijzingenen gaat vooraf aan het hoofddocument.
Na presentatie tijdens de najaarsvergadering 2006 is het eindconcept
besproken en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering tijdens de KNF
dagen te st. Michielsgestel dd 26-04-2007

Ton Hilgevoord
Secretaris NVKNF
April 2007
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Puntsgewijze toelichting.

Artikel 4, lid 1.
Herinschrijving als zenuwarts bij de MSRC is niet meer mogelijk, kan
vervallen.
Naast MSRC registratie ook BIG registratie tegenwoordig vereist voor het
werkzaam zijn als neuroloog. Bevoegdheid puur voor de klinische
neurofysiologie is juridisch moeilijk daar hiervoor geen registratie meer
voor bestaat. Daarom neurologie toegevoegd daar dit het officieel
geregistreerde moederspecialisme is.
Artikel 4, lid 3.
“Buitenlandse” weg laten vallen omdat ook in Nederland de titel doctorandus
geleidelijk aan vervangen zal worden door internationaal meer gebruikte
kwalificaties.
Artikel 4, oude lid 4.
Voorstel is om de corresponderende leden categorie af te schaffen. Heeft nu
feitelijk geen aparte inhoud. Kan opgenomen in de categorie buitengewone
leden.
Artikel 5, lid 1.
Aanmeldingen van nieuwe leden behoeven in de praktijk niet ieder voor zich
een bekrachtiging door het bestuur. De ledenvergadering behoudt hierbij
altijd het laatste woord, in zoverre dit niet leidt tot een conflict met de
statuten.
Artikel5, oude lid 2.
Corresponderende leden zijn als aparte categorie afgeschaft.
Artikel 7, lid 2.
Volgens de oude statuut tekst dient formeel elk jaar een
ledenvergaderingsbesluit te worden genomen over het contributie bedrag.
Voorgesteld wordt om in de toekomst alleen aanpassingen van de bedragen aan
de leden voor te leggen. (Zoals eigenlijk de afgelopen jaren al praktijk is
geweest).
Artikel 8 en 9.
Voordrachten voor bestuursleden zijn in de oude versie gebaseerd op
bindende voordrachten door het zittende bestuur danwel 10 leden. Dit is
veranderd in een voordracht welke bekrachtigd moet worden door de
ledenvergadering.
Bindende voordrachten vergroten de kans dat kleine groepjes met een
afwijkende mening buitenproportioneel veel invloed krijgen in het bestuur.
Bovendien is er in de oude statuuttekst een tegenstrijdigheid. Een bindende
voordracht kan alleen worden geblokkeerd door een 2/3 meerderheid waarbij
2/3 van de leden aanwezig moet zijn
(Art 8, lid 5). Vervolgens kan het nieuwe bestuurslid echter direkt met een
gewone 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen weer ontslagen worden (Art
9, lid 2).

1

2

Artikel 10, lid 3.
In de huidige situatie is het juridisch zo dat handelingen namens de
vereniging alleen kunnen geschieden door minstens twee bestuursleden. Dit
is onhandig bijvoorbeeld wanneer het gaat om betalingen van kleine bedragen
door de penningmeester of de beantwoording van simpele vragen door de
voorzitter of secretaris. De tekst is hierom aangepast om de voorzitter,
secretaris en penningmeester in deze situaties meer bevoegdheden te geven.
Artikel 10, lid 4.
Hierin werden een aantal commissies genoemd waarvoor de leden worden
voorgedragen door het bestuur. Tekst is aangepast naar huidige situatie.
(Het consilium KNF bestaat niet meer, de SRC heeft haar naam gewijzigd in
MSRC, een aantal commissies zijn gefuseerd tussen de NvN en de NVKNF.)
Tevens is geprobeerd een meer systematische onderverdeling gemaakt.
Artikel 11, lid 6.
Uitnodigingen voor vergaderingen willen we in de toekomst zo veel mogelijk
via e-mail doen. Dit expliciet ingevoegd.
Artikel 11, lid 9d.
Ingevoegd dat stemmingen via volmacht niet toegestaan zijn. Dit heeft in
het verleden wel eens discussie tot discussie geleid daarom nu expliciet
genoemd.
Artikel 11, lid 9h.
In dit lid is ingevoegd de mogelijkheid tot het houden van stemmingen via
een ledenraadpleging via e-mail of internet. Dit geldt niet voor
ingrijpende zaken als statuten wijzigingen, deze moeten altijd in
vergadering besproken en besloten worden.
Artikel 13, lid 2.
In het verre verleden was er een duidelijke tweedeling binnen de vereniging
met het bestaan van een aparte sectie EMG en EEG. De sectie structuur is de
afgelopen jaren feitelijk in onbruik geraakt. De mogelijkheid tot het
oprichten van secties met een bepaald aandachtsgebied blijft in de nieuwe
statuten bestaan. Nieuw is dat de sectie constructie nu ook kan worden
gebruikt worden om de ‘hoofdvakkers’ binnen de vereniging een apart forum
te geven.
Artikel 15 en 16.
Onderverdeling Comissies en vertegenwoordigingen op dezelfde wijze als in
artikel 4.
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Statuten van de
Nederlandse Vereniging voor
Klinische Neurofysiologie

Zoals besproken en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering
dd 26-04-2007 te st. Miechelsgestel.
Dr. A. Hilgevoord,
Secretaris NVKNF.
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Statutenwijziging

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Klinische
Neurofysiolgie onder voorzitterschap van Prof. Dr. M.J. Zwarts,
tesamen met secretaris dr. A.A.J. Hilgevoord verlaart:
-

In de algemene vergadering, gehouden te st Michielsgestel
Op zesentwintig April tweeduizend zeven is een algehele
wijziging van de statuten aan de orde gesteld. ---------

-

Voorts is in voormelde vergadering van met algemene
stemmen last en volmacht gegeven aan de comparanten
om de notariële akte van statutenwijziging te doen
passeren en tekenen. -------------------------------

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaren de comparanten de statuten van voornoemde vereniging geheel opnieuw vast te stellen als volgt: ------------------------Naam, zetel en duur. ------------------------------------Artikel 1 -----------------------------------------------De vereniging draagt de naam: "Nederlandse Vereniging
voor Klinische Neurofysiologie". ------------------------Zij heeft haar zetel te Amsterdam. ----------------------Zij is oorspronkelijk opgericht op een november negentienhonderd negenenveertig onder de naam van "Nederlandse
Vereniging voor Electro-encephalografie en Klinische Neurofysiologie". ------------------------------------------De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------Doel en middelen. ---------------------------------------Artikel 2 -----------------------------------------------De vereniging stelt zich ten doel alle belangen van de
Klinische Neurofysiologie te behartigen. ----------------Artikel 3 -----------------------------------------------De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige
weg door: -----------------------------------------------1.

het houden van ledenvergaderingen en wetenschappelijke bijeenkomsten en het bevorderen van andere activiteiten van wetenschappelijke aard; -------------------

2.

de opleiding, nascholing en toetsing in de Klinische
Neurofysiologie te bevorderen; -----------------------

3.

de maatschappelijke en financiële belangen van de
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leden, voor zover samenhangend met het uitoefenen van
de Klinische Neurofysiologie, te behartigen; --------4.

zich betreffende belangen, op haar terrein liggende,
tot de overheid, bestuurslichamen of andere instanties te wenden; --------------------------------------

5.

zich betreffende belangen, op haar terrein liggende,
tot de publiciteitsmedia te wenden; ------------------

6.

contacten te onderhouden met Nederlandse en buitenlandse verenigingen op het gebied van de Klinische
Neurofysiologie en aanverwante vakgebieden, in het
bijzonder als Nederlands lid van de International Federation for Clinical Neurophysiology; -------------

7.

voorts alle wettige middelen die voor het in artikel
2 genoemde doel bevordelijk kunnen zijn. -------------

Lidmaatschap ---------------------------------------------Artikel 4 ------------------------------------------------De vereniging bestaat uit: gewone leden, gewone leden in
opleiding, buitengewone leden, ereleden en laborantleden.
1.

Als gewone leden kunnen worden aangenomen zij die
door de Medisch Specialisten Registratie Commissie
(MSRC) erkend zijn als neuroloog, en als zodanig staan
ingeschreven in het specialisten register van de MSRC
en het BIG-register ingevolge de Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg, en de bevoegdheid hebben om
in Nederland de Neurologie en Klinische Neurofysiologie
uit te oefenen. --------------------------------------

2.

Als gewone leden in opleiding kunnen worden aangenomen artsen die in Nederland in opleiding tot neuroloog zijn. -------------------------------------------

3.

Als buitengewone leden kunnen worden aangenomen zij
die de Nederlandse universitaire graad van doctorandus, ingenieur of een daaraan gelijkwaardige graad
bezitten en zij die gewoon lid van de vereniging zijn
geweest doch het beroep niet meer
uitoefenen. ------------------------------------------

4.

Als laborantleden kunnen worden aangenomen zij die
het diploma Laborant Klinische Neurofysiologie of een
daaraan gelijkgesteld getuigschrift bezitten. --------
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5.

Tot ereleden kunnen die personen worden benoemd die
zich hebben onderscheiden op het gebied van de Klinische Neurofysiologie of zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de vereniging. -------------------

Artikel 5
1.

------------------------------------------------

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt hetzij
schriftelijk bij de secretaris, danwel via het electronische inschrijfformulier op de website van de
vereniging. Indien het kandidaat lid voldoet aan de
criteria zoals gesteld in artikel 4, dan kan de secretaris
namens het bestuur het lidmaatschap bevestigen. Indien de
secretaris redenen ziet om de aanmelder het lidmaatschap te
onthouden dan zal het besluit tot aanname voor het lidmaatschap genomen worden door het bestuur. Indien het bestuur
afwijzend beschikt, kan de ledenvergadering, met in achtneming van de statuten, alsnog tot toelating besluiten.

2.

Ereleden worden op voordracht van het bestuur benoemd
door de ledenvergadering. Voor een besluit daartoe is
een meerderheid van twee/derde deel van het aantal
ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen vereist.

3.

Alle leden zijn gerechtigd de ledenvergadering bij te
wonen. Alleen gewone leden en ereleden, zoals omschreven in artikel 4, lid 1 en 5, zijn in de ledenvergadering stemgerechtigd. De andere leden hebben
een adviserende stem. --------------------------------

Artikel 6 ------------------------------------------------1.

Het lidmaatschap eindigt door: ----------------------a. overlijden van het lid; --------------------------b. opzegging door het lid; --------------------------c. opzegging namens de vereniging; ------------------d. ontzetting. ---------------------------------------
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2.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Opzegging geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving, welke vóór de eerste december in het
bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of
van het lid redelijkerwijs niet gevraagd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.-----------------

3.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging
kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar
geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer
het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te
zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle
aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan of wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd
door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met
opgave van de reden(en). -----------------------------

4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het
betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met
opgave van reden(en), in kennis stelt. ---------------

5.

Van een besluit tot opzegging namens de vereniging en
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap
staat de betrokkene binnen twee maanden na ontvangst
van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
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ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van
de ledenvergadering aangaande dit beroep zal moeten
worden genomen met een meerderheid van tenminste
tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. ------------------------------------------------6.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt,
blijft desalniettemin de bijdrage voor dit gehele
jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
hierover anders besluit. -----------------------------

Artikel 7 ------------------------------------------------1.

De door de verschillende categorieën van leden te
betalen contributie wordt vastgesteld door de
ledenvergadering. Een door het bestuur voorgestelde
wijziging van de contri

butie bedragen wordt slechts

doorgevoerd na instemming van de ledenvergadering.
Ereleden zijn vrij van alle lasten. -----------------2.

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

Bestuur --------------------------------------------------Artikel 8 ------------------------------------------------1.

Het bestuur bestaat uit minstens vier en hoogstens
zes personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één tot drie leden. Het
aantal bestuursleden wordt door de ledenvergadering
vastgesteld. -----------------------------------------

2.

De leden van het bestuur worden door de ledenvergadering uit de gewone leden benoemd. De voorzitter wordt
in functie gekozen. De overige functies worden door
de bestuursleden in onderling overleg verdeeld. ------

3.

De benoeming van bestuursleden geschiedt op basis van
voordracht aan de ledenvergadering. Tot het opmaken van
zo een voordracht zijn zowel het bestuur als tien stemgerechtigde leden bevoegd. ---------------------------
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4.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping
voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door
tien of meer stemgerechtigde leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris van het bestuur worden ingediend. ----------------

Artikel 9 ------------------------------------------------1.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn
benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden In tussentijdse vacatures
wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een tussentijds
gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden
de plaats van zijn voorganger in. De aftredende is
herkiesbaar, met dien verstande dat een bestuurslid
nooit meer dan acht opeenvolgende jaren deel uit kan
maken van het bestuur. -------------------------------

2.

Een bestuurslid kan ten alletijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde der uitgebrachte stemmen. Een schorsing
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot afzetting eindigt door verloop van die
termijn. ---------------------------------------------

Artikel 10 -----------------------------------------------1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging. ---

2.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomstern waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
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derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor
een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden
beroep worden gedaan. -------------------------------3.

De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn
belast met het uitvoeren van de besluiten van het
bestuur. Zij vertegenwoordigen, onverminderd het in
de laatste volzin van lid 2 bepaalde, ieder afzonderlijk de vereniging in en buiten rechte. Indien betalingen of aangegane verplichtingen een bedrag van
2500 Euro te boven gaan, wordt de vereniging in en
buiten rechte vertegenwoordigd door de penningmeester
of secretaris tezamen met de voorzitter.--------------

4.

Het bestuur maakt de voordracht op voor: ------------a.

De door de ledenvergadering te benoemen leden van
interne commissies binnen de vereniging. Dit betreft:
- De Commissie KNF opleiding.-------------------- De Commissie nascholing.----------------------- De Commissie assistenten cursus KNF.----------- De examen Commissie.--------------------------- De PR Commissie.------------------------------- De Commissie tot nagaan van het financieel beheer.
- De Commissie Storm van Leeuwen-Magnus prijs.
- Overige door de ledenvergadering in te stellen
Commissies.------------------------------------

b.

De door de ledenvergadering te benoemen vertegenwoordigers binnen de gezamelijke commissies met de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Dit betreft:
- Het kernconsilium Neurologie.------------------ De door de Medisch Specialisten Registratie Commissie
aan te wijzen leden voor de Visitatie Commissie.
- De Commissie beroepsbelangen.------------------
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- De Commissie kwaliteitsbevordering met de
sub-commissies richtlijnen en visitatie.------- De Commissie Regulatie Opleidingscapaciteit
Neurologie (CRON).----------------------------- Overige gezamelijk in te stellen commissies.
c.

De door de ledenvergadering te benoemen afgevaardigden
in externe commissies en organisaties. Dit betreft:
- De vertegenwoordiger bij de International
Federation for Clinical Neurophysiology, hierna
te noemen: "Delegate".------------------------- De vertegenwoordigers in het Dagelijks Bestuur,
Onderwijscommissie en Examencommissie van de
Stichting Raad Beroepsopleiding Laboranten
Klinische Neurofysiologie;---------------------- De vertegenwoordiger in de wetenschappelijke
adviesraad van het kwaliteitsinstituut voor de
gezondheidszorg CBO.---------------------------- Afgevaardigden in overige commissies en organisaties.

5.

Het bestuur stelt de agenda voor de ledenvergadering
vast. ------------------------------------------------

Ledenvergadering

-----------------------------------------

Artikel 11 -----------------------------------------------1.

Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten
aan het bestuur zijn opgedragen. ---------------------

2.

Jaarlijks wordt tenminste één ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden en wel uiterlijk binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar. In deze
vergadering komen ondermeer aan de orde: ------------a.

Het jaarverslag en de rekening en verantwoording
zoals bedoeld in artikel 12 met het verslag van
de aldaar bedoelde commissie; -------------------

b.

de begroting en contributies voor het lopende
verenigingsjaar; --------------------------------

c.

voorziening in eventuele vacatures; -------------

d.

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. ---
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3.

Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls
het bestuur dit wenselijk oordeelt. ------------------

4.

Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste
twintig stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van
niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek
binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. ------------------------------------------------

5.

Naast ledenvergaderingen gewijd aan de belangen en
het besturen van de vereniging vinden vergaderingen
plaats gewijd aan bespreking van wetenschappelijke
onderwerpen op Klinisch Neurofysiologisch gebied. ----

6.

De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, via post of
e-mail, aan alle leden. De termijn van oproeping
bedraagt tenminste veertien dagen. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ---------

7.

De ledenvergadering kan besluiten de vergadering geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren te houden. In dat geval is dat deel van de vergadering uitsluitend voor stemgerechtigde leden toegankelijk. ----

8.

Besluiten genomen in de ledenvergadering zijn pas dan
rechtsgeldig wanneer in de desbetreffende ledenvergadering tenminste twintig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. ------------------------------------------

9.

a.

Het ter algemene 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. --------------------------------------------

b.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van
een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemge-
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rechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming. -----------------------c.

Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. -------------------------

d.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht. Het uitbrengen van een stem namens een
niet aanwezig stemgerechtigd lid op basis van een
schriftelijke volmacht is niet toegestaan. -------

e.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming, of in geval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op
wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval
bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beide is gekozen. ---------------------------------------------

f.

Indien de stemmen staken over een voorstel niet
rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. ------------------------------------------
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g.

Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van personen betreft kan ook een aanwezige
stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. -------------------------------------------

h.

Een eenduidig besluit van de meerderheid van alle
leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de leden vergadering. Hiervan uitgezonderd zijn
besluiten welke volgens de statuten een twee-derde
meerderheid vereisen. De bestuur kan desgewenst,
buiten de ledenvergadering, om een ledenbesluit
verzoeken via een schriftelijke raadpleging van alle
stemgerechtigde leden via post, e-mail of internet.

i.

Zolang in een ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 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
acht genomen. -------------------------------------

Jaarverslag, rekening en verantwoording ---------------Artikel 12 --------------------------------------------1.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en
dertig december. ----------------------------------

2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van
de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat
daaruit te alle tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend. -----------------------------
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3.

Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans
en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring aan de ledenvergadering over. Deze
stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening of één of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
gezamelijke bestuurders in rechte vorderen dat zij
deze verplichtingen nakomen. ----------------------

4.

De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden
een Commissie tot nagaan van het financieel beheer,
ook genoemd de “Kascommissie”. Deze Commissie bestaat
uit minstens twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De Commissie onderzoekt de in de
tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en
brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de Commissie
ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst
de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage
in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. ----------------------------------------------

5.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
Commissie tot Nagaan van het financiële beheer zich
door een deskundige doen bijstaan. ----------------

6.

De last van de Commissie kan te alle tijde door de
ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door
de benoeming van een andere Commissie. ------------

7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de
leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren. ----------
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Secties en Commissies ---------------------------------Artikel 13 --------------------------------------------1.

De vereniging kent wetenschappelijke secties die zich
bewegen op een deel- of aangrenzend gebied van de
Klinische Neurofysiologie. De oprichting, opheffing
en samenvoeging van secties behoeft de toestemming
van het bestuur.-----------------------------------

2.

Alleen leden van de vereniging kunnen lid
worden van een sectie. Aanvullende eisen voor het
lidmaatschap van een sectie kunnen worden gesteld
binnen het huishoudelijk reglement van de sectie.

3.

De sectiebesturen regelen de werkzaamheden van de
secties en doen daarvan jaarlijks verslag aan het
bestuur. De sectiebesturen worden benoemd door de
huishoudelijke vergadering van de betreffende secties
en bestaan uit tenminste drie leden, die voor ten
hoogste vier jaar zitting hebben een eenmaal terstond
herkiesbaar zijn. Alleen leden van de vereniging kunnen deel uitmaken van een sectiebestuur. ----------

4.

De reglementen van secties behoeven de goedkeuring
van het bestuur. Bij weigering van goedkeuring staat
beroep open op de ledenvergadering van de vereniging.
Bepalingen in reglementen van secties die zouden
strijden met de statuten van de vereniging worden
voor niet geschreven gehouden. --------------------
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Artikel 14 --------------------------------------------De vereniging kent interne Commissies en gezamelijke
Commissies met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie
zoals genoemd in Artikel 4 lid a en b.
a.

De leden van de interne Commissie, en de leden namens
de NVKNF van de gezamelijke Commissie, dienen stemgerechtigde leden van de vereniging te zijn ofwel de
status van buitengewoon lid te bezitten. Zij worden
op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering
gekozen voor een zittingsperiode van vier jaar. Zij zijn
eenmaal terstond herbenoembaar. De voorzitter van de
Commissie wordt als zodanig benoemd. --------------

b.

De taken van, en gang van zaken binnen, de Commissie
worden geregeld binnen een huishoudelijk reglement.
Dit reglement behoeft de instemming van het bestuur
van de vereniging. --------------------------------

c.

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de
ledenvergadering. ---------------------------------

d.

Indien in een commissie geen bestuurslid is opgenomen
en in een vergadering van die commissie onderwerpen
aan de orde komen die van belang zijn voor de vereniging als geheel, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de vereniging en de voorzitter van die
commissie, kan een lid van het bestuur van de vereniging de vergadering van die commissie bijwonen. Het
bestuurslid heeft in dat geval een adviserende stem.
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Artikel 15 --------------------------------------------Op voordracht van het bestuur kan de ledenvergadering
afgevaardigden benoemen in externe commissies en organisaties
zoals genoemd in artikel 4 lid c.
a.

De afgevaardigden dienen stemgerechtigde leden van de
vereniging te zijn ofwel de status van buitengewoon lid
te bezitten. Zij worden op voordracht van het bestuur
door de ledenvergadering gekozen voor een zittingsperiode
van vier jaar. Zij zijn eenmaal terstond herbenoembaar.

b.

De taken van de afgevaardigde worden geregeld binnen het
statuut of de huishoudelijke reglementen van de externe
commissie of organisatie. Deze taken mogen niet in strijd
zijn met de statuten van de vereniging.------------

c.

De afgevaardigden brengen jaarlijks verslag uit aan
de ledenvergadering. ------------------------------
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Huishoudelijk reglement -------------------------------Artikel 16 --------------------------------------------1.

Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement samen,
dat door de ledenvergadering met een meerderheid van
minstens tweederde van het aantal ter vergadering
uitgebrachte geldige stemmen moet worden goedgekeurd.

2.

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement moet volgens dezelfde procedure geschieden als in lid 1 omschreven. -----------------------------------------

3.

Het Huishoudelijk Reglement regelt alles wat nuttig
is voor een goede gang van zaken in de vereniging en
mag geen bepalingen bevatten in strijd met de Statuten en de Wet. ------------------------------------

Statutenwijziging -------------------------------------Artikel 17 --------------------------------------------1.

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de ledenvergadering, waarin tenminste tweederde van alle stemgerechtigde leden aanwezig is, met
een meerderheid van tenminste tweederde van de ter
vergadering uitgebrachte geldige stemmen. ---------

2.

Het voorstel tot wijziging van de statuten moet op de
agenda zijn geplaatst en minstens twee weken tevoren
schriftelijk ter kennis van de leden zijn gebracht.

3.

Indien ter vergadering niet voldoende leden aanwezig
zijn, wordt een tweede vergadering uitgeschreven, te
houden niet eerder dan vier en niet later dan acht
weken na de eerste vergadering, welke ongeacht het
aantal aanwezige leden bevoegd zal zijn besluiten te
nemen, mits met een meerderheid van minstens tweederde der uitgebrachte geldige stemmen. --------------
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Ontbinding en vereffening -----------------------------Artikel 18 --------------------------------------------1.

Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen met inachtneming van dezelfde procedure
als in het artikel over de statutenwijziging. -----

2.

De vergadering die tot ontbinding besluit, benoemt
een uit drie leden bestaande commissie die met de
liquidatie wordt belast en regelt de bestemming van
een eventueel batig saldo en van de overige bezittingen van de vereniging. ----------------------------

3.

Gedurende de liquidatie blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is en blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. -------
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