Statuten van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen.

OPGERICHT 27 FEBRUARI 2002
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34170640.

Naam en zetel
Artikel 1
1.

De vereniging draagt de naam: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen.

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel
Artikel 2
1.

Het doel van de vereniging is het instellen van een specialismeregeling met betrekking
tot de registratie en opleiding van specialisten in het kader van de wet BIG.

2.

In het kader van deze doelstelling fungeert de vereniging als representatieve overko epelende organisatie van gezondheidszorgpsychologen en is de vereniging aanspree kpunt voor de overheid, alles met handhaving van de eigen identiteit van de aangesloten organisaties te weten bij de oprichting: NIP en NVO.

Lidmaatschap
Artikel 3
1.

De vereniging kent leden.

2.

Leden kunnen zijn Nederlandse beroepsverenigingen die naar het oordeel van het b estuur representatief zijn voor beoefenaren van het beroep van gezondheidszorgps ycholoog.

Artikel 4

1. Het lidmaatschap eindigt:
a.

wanneer het lid ophoudt te bestaan;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging;
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d.
2.

door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden met inachtneming
van een opzeggingstermijn van ten minste zes maanden.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Middelen
Artikel 5
1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: federatieafdrachten van de leden,
rentes, schenkingen en andere baten.

2.

De geldmiddelen betreffende de publiekrechtelijke functie van de vereniging worden
gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

3.

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenraad, waarbij uitgegaan wordt van de ledentallen/GZ-psychologen van de aangesloten verenigingen. De vaststelling van de begroting in de algemene ledenraad kan uitsluitend gebeuren nadat de besturen van de l eden hebben ingestemd met de betreffende voorstellen.

Bestuur
Artikel 6
1.

Het bestuur bestaat uit zes natuurlijke personen, te weten vier bestuursleden A en
twee bestuursleden B, die uit hun midden een voorzitter, een bestuurlijk secretaris en
een penningmeester aanwijzen.
Bestuursleden A dienen lid te zijn van het NIP. Bestuursleden B dienen lid te zijn van
de NVO.

2.

Bestuursleden A worden benoemd door de algemene ledenraad uit een bindende voo rdracht van het NIP. De algemene ledenraad kan het bindend karakter aan deze voo rdracht ontnemen bij besluit, genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte
stemmen. Bestuursleden B worden benoemd door de algemene ledenraad uit een bi ndende voordracht van de NVO. De algemene ledenraad kan het bindend karakter aan
deze voordracht ontnemen bij besluit, genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

3.

De samenstelling van het bestuur moet zodanig zijn dat het belang van de verschille nde werkvelden van gezondheidszorgpsychologen daarin voldoende is vertegenwoo rdigd.

4.

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen
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5.

De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenraad niet binnen drie maanden daarna
tot ontslag heeft besloten.

6.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Onder een jaar wordt
te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is één maal onmiddellijk herbenoembaar, tenzij de algemene ledenraad anders besluit.

7.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde aantal is gedaald, blijft
het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te doen voorzien.

8.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of tenminste twee
leden van het bestuur dit schriftelijk verzoeken. Geeft de voorzitter binnen een maand
aan dat verzoek geen gevolg, hebben de desbetreffende bestuursleden het recht zelf
een vergadering bijeen te roepen.

9.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurder zich
tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuurders aan deze besluitvo rming deelnemen.

10. Iedere bestuurder heeft recht op één stem.
Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin tweederde van
alle bestuursleden aanwezig is, waarbij tenminste beide categorieen bestuursleden
aanwezig zijn.
11. Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging dient te geschieden krac htens een schriftelijke volmacht.
12. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.
13. Bij tussentijds aftreden van bestuursleden wordt de opvolger benoemd voor de rest erende termijn van het bestuurslid dat hij vervangt.

Artikel 7
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenraad, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of het
bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3.

Zonodig wijst het bestuur een ambtelijk secretaris en directeur aan.
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Artikel 8
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
bestuurlijk secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurlijk secretaris tezamen
met de penningmeester.

Algemene ledenraad
Artikel 9
1. De ledenraad bestaat uit de leden. Ieder lid kan zich laten vertegenwoordigen in de
algemene ledenraad door een aantal gevolmachtigden maximaal bestaande uit het
tweevoud van het aantal leden van het bestuur waarvoor het betreffende lid een bi ndende voordracht kan maken. Indien een lid geen bindende voordracht kan maken
voor de benoeming van een lid van het bestuur, kan het betreffende lid zich laten ve rtegenwoordigen door een gevolmachtigde.
2. Alle gevolmachtigden die een lid vertegenwoordigen kunnen slechts gezamenlijk een
stem uitbrengen voor een lid en kunnen slechts eensluidend stem uitbrengen indien
een lid meerdere stemmen kan uitbrengen.
3. De voorzitter van het bestuur van de vereniging treedt op als voorzitter van de alg emene ledenraad.
4. De bij de vereniging aangesloten verenigingen wijzen ieder naar rato van de afvaardiging plaatsvervangende leden aan voor de ledenraad.
5. Bij tussentijds aftreden van afgevaardigden wordt de opvolger benoemd voor de rest erende termijn van de afgevaardigde die hij vervangt.

Artikel 10
1. De algemene ledenraad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid
2. De algemene ledenraad vergadert tenminste tweemaal per jaar, in het voorjaar voor
de goedkeuring van de jaarrekening en in het najaar voor goedkeuring van de begr oting en het beleidsplan.
3. De oproeping en agenda met de te behandelen onderwerpen en voorstellen voor de
vergadering worden tijdig voor datum van plaatsvinden schriftelijk aan de aangesloten
verenigingen bekend gemaakt. De wijze en termijn van oproeping is nader bepaald bij
huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenraad op schrift elijk verzoek van tenminste een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het
uitbrengen van 1/10 de deel van de door de afgevaardigden in de algemene ledenraad
uit te brengen stemmen. Wanneer het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dit verzoek daaraan gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering binnen
vier weken na ontvangst van het verzoek zal worden gehouden, hebben de betreffend e
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afgevaardigden het recht zelf tot bijeenroeping van de algemene ledenraad over te
gaan, en wel op dezelfde wijze als het bestuur de algemene ledenraad bijeenroept.
Voorts wordt de algemene ledenraad bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur van de
vereniging dit nodig acht.

Artikel 11
1. De algemene ledenraad kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen in een vergadering
waarin meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is en waarin alle aangesloten
verenigingen zijn vertegenwoordigd. Over onderwerpen die niet op de agenda staan
kunnen geen besluiten worden genomen.
2. Indien in een vergadering niet het ingevolge lid 1 vereiste aantal afgevaardigden ve rtegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeen gero epen, waarin ongeacht het aantal afgevaardigden de ledenraad rechtsgeldig besluiten
kan nemen. Deze besluiten kunnen slechts betrekking hebben op zaken en personen,
welke in de eerstgenoemde vergadering aan de orde zijn geweest.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een der afgevaardigden
een schriftelijke stemming gewenst acht.
4. Voor zover statuten niet anders bepalen worden besluiten genomen met gewone
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5. Ingeval de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen wederom,
dan beslist ingeval van stemming over personen het lot; bij stemming over zaken
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar
Artikel 12
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Statuten en reglementen
Artikel 13
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenraad in een
vergadering waarin alle leden aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn.
2. Een voorstel tot statutenwijziging dient tenminste vier weken voor de vergadering ter
kennis gebracht te worden van de leden, en moet tenminste vijf dagen voor de verg adering op een daartoe geschikte plaats ter inzage liggen.
3. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid
van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
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4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.

Artikel 14
1. Het bestuur stelt voorzover nodig, een huishoudelijk reglement, alsmede de wijzigi ngen hiervan vast.
2. De bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de wet en
de statuten.

Ontbinding
Artikel 15
1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3
van artikel 13 van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het
bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer vereffenaars zijn aangew ezen.
3. Het batig saldo van de vereniging zal worden bestemd op de wijze zoals bij het besluit
van de algemene ledenraad tot ontbinding is vastgesteld.

Slotbepaling
Artikel 16
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, alsmede
in geval van twijfel omtrent de uitleg van enig artikel, beslist het bestuur.

Overgangsbepaling
Artikel 17
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op 31 december 2002.
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