
Ref: 992393.VERIAR

OPRICHTING VERENIGING

Heden, dertien december negentienhonderd negenennegentig, verschenen voor _
mij, Mr Alexander Rueb, notaris gevestigd te Katwijk: --- _
1. de heer Drs Benno-Henk WIGGERS, wonende te 2225 RP Katwijk, _

Kamperfoelieplein 23, geboren te Aalten op drie april negentienhonderd _
achtenvijftig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3116960908, _
uitgegeven te Katwijk op acht augustus negentienhonderd zevenennegentig, in _
wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Monique--
Schaart, in voor beiden eerste echt; ------ _

2. de heer Rudolf Arthur GEVERS, wonende te 3273 XR Westmaas, Hermesweide _
5, geboren te Rotterdam op vijftien februari negentienhonderd vijfenzestig, zich--
legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3137013786, uitgegeven te _
Binnenmaas op zeventien september negentienhonderd achtennegentig, in - _
wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw -- _
Bastiaantje Maria de Rooy, in voor beiden eerste echt; ---- _

3. de heer Wilhelmus VAN WIERINGEN, wonende te 3861 DJ Nijkerk, Frans _
Kragtstraat 16, geboren te Amersfoort op twaalf april negentienhonderd _
drieenzestig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3156604211, _
uitgegeven te Nijkerk op een juni negentienhonderd negenennegentig, in - _
wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Astrid --_
Ober, in voor beiden eerste echt. --------- _

De verschenen personen verklaarden bij deze een vereniging op te richten en -- __
daarvoor de volgende statuten vast te stellen. --------- _
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vervo/gens dat de -- __
statuten van de vereniging luiden als voigt: --------- _
STATUTEN. ----------- _
Naam en zetel. ------------ _
Artikel1. ------------- _
De vereniging draagt de naam: Turner Contact Nederland ------ _
en is gevestigd in de gemeente: Katwijk. ------ _
Doel en middelen. ----------- _
Artikel2. ------------- _
1. De vereniging heeftten doel: ------- _

a. het bevorderen van ontwikkelen van activiteiten, die het welzijn en de ---_
behandeling van hen, die Iijden aan het "Syndroom van Turner" betreffen; - __

b. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en -- __
behandelingsmethoden betreffende het "Syndroom van Turner". -------

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: --------- _
1. Het verstrekken van inlichtingen casu quo het geven van voorlichting over--

het "Syndroom van Turner" aan patienten, ouders en andere personen en - __
instanties die contacten hebben met patienten die lijden aan het ------
"Syndroom van Turner", dan wel van wie vermoed kan worden dat zij ----
lijden aan het "Syndroom van Turner". ------- _
De vereniging zal daartoe informatie op het gebied van het "Syndroom van --
Turner" verzamelen, samenstellen, verspreiden, uitgeven of doen uitgeven. --



2. Het bevorderen van een optimale behandeling van het "Syndroom van --_
Turner". ----------------- _

3. Het via de media verstrekken van informatie, zodat er meer begrip ontstaat--
voor depatienten die lijden aan het "Syndroom van Turner", danwel ----
daarvoor behandeld worden. -------------- _

4. Het leggen, bevorderen en instandhouden van contacten tussen patienten--
en ouders van patienten. --------------- _

5. Het doorverwijzen naar instellingen die hulp en bijstand verlenen aan die ---
(ouders van) patienten die door de aandoening dan wel de behandeling te --
kampen hebben met persoonlijke, sociale en/of maatschappelijke ------
problemen. --------------------- _

6. Het optreden voor gezamenJijke belangen en het verwerven van ------
medezeggenschap in die organisaties of instellingen waarin de belangen ---
van hen die Iijden aan het "Syndroom van Turner" of daarvoor behandeld--
worden aan de orde komen of kunnen komen. ------------

7. Het aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot alle--
mogelijke aspecten ten aanzien van het "Syndroom van Turner" en het zo--
mogeJijk verlenen van financiele en/of persoonlijke medewerking aan ----
onderzoeksprojekten. ----------------------_

8. Het onderhouden van contacten en uitwisselen van ervaringen en -----
informatie met buitenlandse organisaties die dezelfde doelen nastreven als--
de vereniging. -------------------- _

9. Het onderhouden van contacten met gehandicapten- en andere ------
patientenorganisaties in Nederland al dan niet binnen de reeds terzake ----
functionerende overkoepelende organisaties ter behartiging van ------
gemeenschappelijke belangen. ----------------_

10. Het verzamelen van gelden welke nodig zijn voor de verwezenlijking van--
de doelstellingen van de vereniging. ----------------

11. Het gebruiken van aile andere wettige middelen die nodig mochten blijken --
om de doelstelling van de vereniging te realiseren. -----------

Duur. ------------------- _
Artikel 3. --------------------- _
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------- __
Leden. jeugdleden. buitengewone leden ereleden en donateurs ----------
Artikel4. ----------------- _
De vereniging kent leden, jeugdleden, buitengewone leden, ereleden en donateurs. --
1. Gewone leden kunnen uitsluitend zijn: -------------- _

a. personen bij wie door een medicus de diagnose "Syndroom van Turner" is ---
gesteld, voorzover zij achttien jaar of ouder zijn; -------------

b. de ouders of verzorgers van personen van zeventien jaar of jonger bij wie ----
door een medicus de diagnose "Syndroom van Turner" is gesteld. -------

2. Jeugdleden zijn uitsluitend: ------------- _
personen bij wie door een medicus de diagnose "Syndroom van Turner" is ----
gesteld, voorzover zij zeventien jaar of jonger zijn. ------------_



3. Buitengewone leden kunnen uitsluitend zijn: ---------------
a. ouders of verzorgers van personen van achttien jaar en ouder welke gewoon --

lid van de vereniging zijn; --------------------
b. de partners van gewone leden; ------------------_
c. allen die -naar het oordeel van het bestuur- daadwerkelijk het doel van de ---

vereniging bevorderen of voor de bevordering daarvan grate belangstelling ---
hebben. ------------------------

4. Ereleden zijn zij die, op grand van bijzondere verdiensten voor de vereniging, ---
als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en hun ------
benoeming hebben aanvaard. --------------------

5. Donateurs kunnen zijn zij, die de vereniging volgens bij huishoudelijk reglement--
vast te stellen normen geldelijk of anderszins steunen. ------------

6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van aile leden, ----
buitengewone leden, jeugdleden ereleden en donateurs zijn opgenomen. -----

Lidmaatschap. jeugdlidmaatschap en buitengewoon lidmaatschap --------
Artikel 5. -------------------------
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van een lid, jeugdlid of buitengewoon--

lid na schriftelijke aanmelding op een door het bestuur vast te stellen -----
formulier. Bij niet toelating door hetbestuur kan de algemene --------
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene --------
ledenvergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar--
midden te benoemen commissie bestaande uit tenminste drie personen, die ---
geen deel mogen uitmaken van het bestuur. --------------

2. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van inschrijving in de -------
ledenadministratie. -----------------------

3. De rechten aan het Iidmaatschap verbonden kunnen eerst worden ------
uitgeoefend na betaling van de contributie. --------------

4. Bij besluit van het bestuur kan -indien daaram schriftelijk en gemotiveerd is ---
verzocht- in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ---
verplichting tot het betalen van contributie worden verleend al dan niet voor--
een bepaalde tijdsduur. ---------------------

5. Over de wijze van contributieheffing en de hoogte daarvan worden nadere ---
regelen gesteld in het huishoudelijk reglement. -------------

6. De in artikel 4 lid 1 sub b genoemde ouders en verzorgers verkrijgen bij het
bereiken van de leeftijd van achttien jaar van de in dat lid sub b genoemde ---
patienten autamatisch het buitengewane Iidmaatschap terwijl de jeugdleden--
als genoemd in dat artikel onder lid 2 bij het bereiken van de leeftijd van ----
achttien jaar autamatisch gewoon lid worden. -------------

Einde van het lidmaatschap ----------------------
Artikel 6. --------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------

a. door de doad van het lid; ---------------------
b. door opzegging door het lid; -------------------
c. door opzegging door de vereniging; -----------------



d. door ontzetting. ------------------------
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het ---

einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. ---------------
Niettemin is onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk: --------------------------
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ----

voortduren; -------------------------
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij -anders dan geldelijk- de rechten --

van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid ---
bekend is geworden of medegedeeld; ----------------

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van--
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing. -------

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door ---
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. ---------------

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts ----
geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het--
bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van -----
tenminste vier weken. -----------------------
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden ---
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het ---
lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de ------
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ----
Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige -----
toepassing. ---------------------------

4. Ontzetting uit het Iidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid--
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, ---
zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of----
niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid ---
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. --------------
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste ---
van het besJuit met opgave van redenen in kennis stell. -----------
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving--
in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de -------
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ---------
Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden--
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal -----
uitgebrachte stemmen. -----------------------
Het bepaalde in artikel 5 lid 1 laatste zin is van overeenkomstige toepassing. ----

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft ------
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. ---
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of ----
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, ---
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) ----



maanden. Het bepaalde in lid 4 omtrent een 'beroep' is van overeenkomstige - __
toepassing. ------------- _

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 -_
van het Burgerlijk Wetboek kan een lid door opzegging van zijn Iidmaatschap _
zich niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van - __
geldelijke aard van de leden wordt verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 ---
van dit artikel bepaalde. ------------- _

Geldmiddelen. ------------- _
Artikel 7. --------------- _

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de --_
gewone en buitengewone leden en de donateurs, eventuele entreegelden, ---_
subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen, sponsorbi.idragen en andere ----
inkomsten. -------------- _

2. leder gewoon lid en buitengewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk--
bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. ------ _
Behoudens het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt dat--
ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan ------
vrijgesteld. ------------------ _

3. Erfstellingen kunnen door of namens devereniging slechts worden aanvaard ----
onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ----------- _

Organen van de vereniging -------------- _
Artikel 8. ----------------- _
De verenging kent: ---------------- _
1. Het bestuur; ----------------- _
2. De algemene ledenvergadering; ------------- _
3. De Turnerwerkgroep; -------------- _
4. De financiele contr6lecommissie. -------------- _
Bestuur/samenstelling ---------------- _
Artikel9. ---------------- _
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste negen (9) personen. ----

De algemene ledenvergadering steft het aantal bestuurders vast. --------
Indien het bestuur uit meer dan drie personen bestaat, vormen de voorzitter, de--
secretaris en de penningmeester tezamen het dagelijks bestuur. --------

2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de meerderjarige--
gewone of buitengewone leden dan wel de bestuurders van de --------
leden-rechtspersonen van de vereniging of ook buiten de leden benoemd, met ---
dien verstande dat de meerderheid van het bestuur bestaat uit gewone leden. ---

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende ------
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. --------------
Tot het maken van zufk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien ---
!eden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering ---
meegedeeld. Een voordracht tot tien of meer leden moet zeven dagen voor de ---
dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. ------

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ---



tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ----
algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering. ----------

5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering -----
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend ---
karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus. ----
Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die--
voordrachten. --------------------- _

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig ---
bestuur blijft bestuursbevoegd. ----------------- _

Het bestuur - einde bestuurslidmaatschap ----------------- __
Artikell0. ---------------------- _
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen --

tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. -----
2. Gedurende de schorsing kan het bestuurslid zijn bestuurstaken en --------

lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. ------------------
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ---
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. --------------

3. In de algemene ledenvergadering waarin tot schorsing van het gehele bestuur
wordt besloten, wordt een interim bestuur benoemd van drie leden. -------

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen terzake van schorsing en ontslag als in de lid--
1 van dit artikel bedoeld, nadere regelen worden gesteld. ----------

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door opzegging door het bestuurslid. Dit dient--
te geschieden in een algemene ledenvergadering. Wanneer voortduring van het--
bestuurslidmaatschap redelijkerwijze niet van het bestuurslid gevergd mag ----
worden, kan de opzegging op ieder tijdstip geschieden met onmiddellijke ----
ingang.

Het bestuur - zittingsduur van bestuursleden -----------------
Artikeill. -------------------------
1. Jaarlijks treedt tenminste een lid van het totaal aantal bestuursleden af volgens ---

een door het bestuur vast te stellen rooster. ----------------
2. Een lid van het bestuur defungeert in elk geval in het vierde jaar na zijn ------

benoeming. ---------------------------
3. Aftredende leden van het bestuur zijn te allen tijde onmiddellijk herkiesbaar. ---
4. Tussentijds benoemde leden van het bestuur treden af op het tijdstip van

noodzakelijk aftreden van hun voorgangers. ----------------
Het bestuur - bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur ----------
Artikel12. --------------------------
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. --------

2. Het bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts: ----------
- als de voorzitter het nodig oordeelt; ------------------
- als tenminste drie bestuursleden daarom verzoeken. ------------
In het laatste geval zal de bestuursvergadering moeten worden gehouden binnen --
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twee weken nadat het verzoek als hiervoor bedoeld, is ingediend. --------
3. Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste een -----

meerderheid van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. --------
4. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. ----
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen ----

opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en -----
ondertekend. --------------------------

6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen --
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ----------

Bestuurstaak ----------------------------
Artikel13. --------------------------
1. Het bestuur is be last met het besturen van de vereniging. Een eventueel dagelijks--

bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur kan, tot--
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks --
bestuur. -----------------------------

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te--
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of ---
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. --------------------------

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor ----
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. ---
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshande---
lingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. -------------

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen worden gesteld over de ----
taken en bevoegdheden van het bestuur. ----------------

5. Het bestuur is bevoegd -indien de uitvoering van praktische taken dat gewenst ---
maakt- medewerkers aan te trekken, al dan niet lid zijnde van de vereniging. ----
Tevens is het bestuur bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde -----
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur--
worden benoemd. -------------------------

6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun ----------
bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen ---
in de uitoefening van hun bestuursfunctie gemaakte kosten. Bij huishoudelijk ---
reglement kunnen daaromtrent nadere regelen worden gesteld. ---------

Vertegenwoordiging -------------------------
Artikel14. -------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ---------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter ----

tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris samen ---
met de penningmeester. -----------------------

3. Het bestuur en/of het dagelijks bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer ---
bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de ver---



eniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _
De algemene ledenvergadering. ---- _
Artikel15. --------- _

1. De algemene ledenvergadering is het hoogste gezag in de vereniging. Zij stelt--
het algemene beleid vast en houdt toezicht op het bestuur bij de uitoefening--
van zijn taak. ---------- _

2. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de jaarrekening van het _
voorafgaande verenigingsjaar vast, afsmede de begroting voor het komende _
jaar. ---------- _

3. De algemene ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar, uiterlijk--
in de maand mei ter vaststelling van het jaarverslag, de jaarrekening en de _
begroting. ---------- _

4. De algemene ledenvergadering vergadert overigens zo dikwijls als het _
bestuur, of tenminste vijftien gewone leden of zoveel minder als een/tiende _
van het aantal gewone stemgerechtigde leden bedraagt, zulks gewenst achten.--

5. Vergaderingen van de algemene ledenvergadering worden door het bestuur _
schriftelijk bijeengeroepen tenminste drie weken voor de dag van de --- __
vergadering, onder vermelding van de volledige agenda en de wijze van - _
beschikbaarstelling van het schriftelijk materiaal met betrekking tot de -- _
agendapunten. ----------- _

6. Voorstellen van de leden kunnen tot uiterlijk zeven dagen voor de dag van _
vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. --- _
Later ingediende voorstellen en kandidaatstellingen worden niet -- _
geaccepteerd, tenzij de algemene ledenvergadering ter vergadering besluit - __
deze alsnog te accepteren. --------- _

7. De algemene ledenvergadering kan buiten de statutair verplichte commissies,--
eventueel andere commissies van advies instellen, aanvullen, wijzigen en - _
opheffen. ----------- _

8. De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd ieder lid van de door--
de algemene ledenvergadering ingestelde commissies als zodanig te schorsen __
en van zijn functie te ontheffen. ------- _

9. Ingeva I van schorsing wordt in de eerstvolgende vergadering van de algemene--
ledenvergadering besloten of de schorsing wordt omgezet in ontslag of dat de--
schorsing wordt opgeheven. --------- _

10. Bij huishoudelijk reglement kunnen terzake van schorsing en ontslag als in lid __
8 van dit artikel bedoeld, nadere regelen worden gesteld. _

De algemene ledenvergadering - toegang en stemrecht -- _
Artikel16. -------- _

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben aile leden, buitengewone _
leden, jeugdleden en ereleden. ------- _
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. _

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoe/de person en beslist de algemene--
ledenvergadering. --------- _

3. leder gewoon lid heeft in de algemene ledenvergadering een stem, met dien _
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verstande dat de ouders-Ieden als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b gezamenlijk ---
een stem hebben. ------------------ _

4. Buitengewone leden en jeugdleden hebben in de vergadering slechts een -----
adviserende stem. -------------------- _

5. Stemoverdracht bij volmacht is mogelijk, met dien verstande, dat machtigingen ---
uitsluitend aan een ander gewoon lid kunnen worden gegeven en dat per -----
gemachtigde maximaal vier stemmen bij volmacht kunnen worden uitgebracht. ---

6. Nadere regelen betreffende de wijze van stemmen worden bij huishoudelijk ----
reglement vastgesteld. ------------------- _

7. Tot een besloten vergadering van de algemene ledenvergadering hebben naast ---
gewone leden ook buitengewone, jeugdleden en ereleden toegang. -------

De algemene ledenvergadering - voorzitterschap en notulen -----------
Artikel17. --------------------- _
1. De vergaderingen van de algemene ledenvergadering worden geleid door de ----

voorzitter van het bestuur of een door het bestuur daartoe aan te wijzen -----
plaatsvervanger. ---------------------- _
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere ---
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. ---------
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ---
vergadering daarin zelf. -----------------------

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander--
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de ---
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. ---------
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. -------

De algemene ledenvergadering - besluitvorming ---------------
Artikel18. ------------------------
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden aile besluiten van ---

de algemene ledenvergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de --
uitgebrachte stemmen. -----------------------

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------
3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft--

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, --
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. --------
Heeft alsdan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden--
herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft --
verkregen, hetzij tussentwee 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--
het geringste aantal stemmen is uitgebracht. ----------------
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot--
wie van beiden is gekozen. ---------------------_

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

5. Aile stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke ----
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stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks v66r de stemming __
verlangt. -------------- _

6. Een eenstemmig besluit van aile leden ook al zijn dezen niet in een vergadering--
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als __
een besluit van de algemene ledenvergadering. ----- _

7. Zolang in een algemene ledenvergadering aile leden aanwezig of -- _
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met --_
algemene stemmen, omtrent aile 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. ---------- _

De "Turnerwerkgroep" ------------- _
Artikel19 --------------- _

1. De Turnerwerkgroep is belast met het plannen en organiseren van- alsmede het ---
zorgdragen voor een goede realisatie van de activiteiten, gebaseerd op de -----
doelstellingen van de vereniging. -------------- _
Bij huishoudelijk reglement kunnen de taken en bevoegdheden nader worden ---
vastgesteld. ------------------ _

2. De Turnerwerkgroep bestaat uit meerdere personen, waarvan het aantal wordt ---
vastgesteld door het bestuur, afkomstig uit de verschillende doelgroepen, -----
waaronder vrouwen die Iijden aan het syndroom van Turner en ouders van ----
vrouwen van zeventien jaar of jonger die lijden aan het syndroom van Turner. ---

3. De leden van de Turnerwerkgroep worden benoemd door het bestuur; zij -----
regelen hun taakverdeling in onderling overleg. -------------_

4. De Turnerwerkgroep legt jaarlijks -en indien het bestuur dit verlangt meerdere ---
malen per jaar- rekening en verantwoording af aan het bestuur over het beheer ---
van en de beschikking over de door de vereniging ter beschikking gestelde ----
gelden en middelen. ------------------ _

5. Het bestuur kan de Turnerwerkgroep opheffen, al dan niet op voordracht van de--
werkgroep zelf. Alsdan zullen aile bescheiden, gelden en middelen in beheer bij--
de Turnerwerkgroep ter beschikking van het bestuur worden gesteld. ------

Geheimhoudingsplicht --------------- _
Artikel20. --------------- _
1. leden van het bestuur, van andere organen van de vereniging of van ingestelde ---

commissies, zijn verplicht tot geheimhouding, behoudens verkregen schriftelijke--
toestemming van de betrokkene(n) van het tegendeel, van hetgeen hun in de ----
uitoefening van hun taak ter kennis is gekomen, voorzover dit niet met een juiste--
taakuitoefening in strijd zal zijn. -------------- _

2. In tegenstelling tot het bepaalde in het voorgaande lid, zijn ledenlijsten, -----
presentielijsten en dergelijke voor uitsluitend gebruik binnen de vereniging ----
openbaar. Aile led en, buitengewone leden, ereleden en jeugdleden zijn -----
gehouden deze lijsten niet aan derden te geven, ter inzage te geven of------
mondeling door te geven. --------------- _
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laarverslag - rekening en verantwoording ------------------
Artikel21. --------------------------
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige ---

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen--
kunnen worden gekend. -----------------------

2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vijf 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, rekening en verantwoording over ---
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van die termijn kan ---
ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. ---

3. De algemene ledenvergadering benoemt tijdens de vergadering bedoeld in ----
artikel 15 lid 3, jaarlijks uit haar gewone en buitengewone leden, die geen lid ---
zijn van het bestuur, een financiele contr61ecommissie bestaande uit tenminste ---
twee personen. --------------------------

4. Het aantal buitengewone leden dat zitting heeft in de financiele --------
contr6lecommissie, mag niet meer bedragen dan de helft van het totaal aantal ---
leden van deze commissie. ----------------------

5. In de gevallen waarin geen sprake is van een accountantsverslag kan de -----
financiele contr61ecommissie zich -na overleg met het bestuur- doen bijstaan ----
door externe financiele deskundigen. ------------------

6. De financiele contr61ecommissie heeft tot taak de contr61e op de financiele ----
bescheiden en administratie over het voorafgaande verenigingsjaar en brengt ----
terzake advies uit aan de vergadering bedoeld in artikel 15 lid 3. --------

7. De algemene ledenvergadering keurt, gehoord het advies van de financiele ----
contr6lecommissie, het jaarverslag en de jaarrekening goed en verleent het ----
bestuur decharge vaal' het financiele beheer, tenzij gronden voor het tegendeel---
aanwezig zijn. --------------------------

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, zeven jaar ---
lang te bewaren. --------------------------

Statutenwijziging. --------------------------
Artikel22. -------------------------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de ----

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat ----
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -----------

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering tel' behandeling van een --
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor--
de dag del' vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde ---
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de ----
leden tel' inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd --
gehouden. ---------------------------

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts ---
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal --
uitgebrachte stemmen. -----------------------



4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is --_
opgemaakt. leder van de bestuurders is bevoegd de akte van statutenwijziging te--
doen verlijden. ---------------- _

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in - __
de algemene ledenvergadering aile stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoor---
digd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt geno---
men. ---------------- _

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwij---
ziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wij---
ziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophan---
del en Fabrieken gehouden handelsregister. ---------- _

Ontbinding en vereffening. --------------- _
Artikel23. ----------------- _
1. Het bepaalde in het vorige artikel, leden 1, 2, 3 en 5, is van overeenkomstige ---

toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van --
de vereniging. ----------------- _

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de--
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstem- ---
ming met het doel van de vereniging. ------------- _

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. ------------ _
4. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, ---

houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan --
de registers waar de vereniging is ingeschreven. ---------- _

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening--
van haar vermogen nodig is. -------------- _
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel ----
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten--
aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".--

6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende --_
baten meer aanwezig zijn. -------------- _

7. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip -----
waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan de ----
registers waar de vereniging is ingeschreven. --------- _

Bewaring---------------- _
Artikel24. -------------- _

1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden be- -- __
waard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene--
die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. -------- _

2. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn --
naam en adres opgeven aan de registers waarin de vereniging was ingeschreven.--

Reglementen ------------------- _
Artikel25. --------------- _
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wij- --

zigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of ---
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niet volledig wordt voorzien, zoals de verplichtingen van de leden anders dan tot--
betaling van de contributie. ----------------------

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met--
deze statuten. ---------------------------

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in --
artikel 22 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. ----------

Siotbepaling --------------------------
Artikel 26. --------------------------
In de gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien of ---
twijfel bestaat over de strekking en inhoud, beslist het bestuur. ----------
EINDE STATUTEN ----------------------
SLOTVERKLARINGEN --------------------
De verschenen personen/oprichters treden bij deze toe als leden van de vereniging, --
welke toetreding door de vereniging wordt aanvaard. --------------
Het eerste bestuur van de vereniging is samengesteld als voigt: ----------
* de verschenen persoon Benno-Henk Wiggers als voorzitter; ----------
* de verschenen persoon Rudolf Arthur Gevers als penningmeester; en ------
* de verschenen persoon Wilhelmus van Wieringen als secretaris. --------
Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend. --------
Het adres van de vereniging luidt: Postbus 389, 3860 AJ Nijkerk. ---------
SLOTVERKLARINGEN --------------------
Partijen kiezen voor de rechtsgevolgen van deze akte woonplaats ten kantore van ---
de bewaarder van deze akte. ----------------------
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. --------------
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen -----
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,--
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en ---
met de inhoud in te stemmen. ----------------------
Waarvan akte ----------------------------
is verleden te Katwijk, op de datum als in het begin van deze akte vermeld. -----
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen personen en --
mij, notaris, ondertekend. ------------------------
Voigt ondertekening. ------------------------

VOOR AFSCHRIFT:
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