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Statuten voor de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde 
(notarieel gecorrigeerd d.d. vier november negentienhonderd achtennegentig) 
 
 
 
NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1 
De vereniging is genaamd “Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische tandheelkunde”. 
Zij is gevestigd te Arnhem. 
 
VERENIGINGSJAAR 
 
Artikel 2 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
DOEL EN MIDDELEN 
 
Artikel 3 
De vereniging stelt zich ten doel de kennis en ontwikkeling der gnathologie en prothetische tandheelkunde in 
de ruimste zin te bevorderen, zowel in wetenschappelijk als in maatschappelijk opzicht, waar nodig in 
samenwerking met andere vakgebieden binnen de tandheelkunde en de geneeskunde. 
 
Artikel 4 
De vereniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het houden van vergaderingen, cursussen, lezingen en congressen, ter behandeling van 

onderwerpen, die op het doel betrekking hebben; 
b. door het bevorderen en steunen van activiteiten met betrekking tot de gnathologie en de 

prothetische tandheelkunde; 
door het stimuleren van opleidingen tot gespecialiseerde tandartsen in de betrokken vakgebieden; 

c.  op alle andere wettige wijzen. 
 

LEDEN  
 
Artikel 5 
De vereniging kent gewone leden, student-leden, leden van verdienste en ereleden.   
Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die beroepshalve betrokken zijn bij de 
gnathologie en/of de prothetische tandheelkunde. 
Student-leden kunnen zijn natuurlijke personen die als student staan ingeschreven bij een (sub)faculteit 
tandheelkunde. 
Leden van verdienste zijn zij die wegens hun buitengewone diensten voor de vereniging door de algemene 
ledenvergadering daartoe zijn benoemd.  
Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone diensten jegens de vereniging en/of jegens het vakgebied 
door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd.   
In deze statuten worden verder onder leden verstaan gewone leden, student-leden, leden van verdienste en 
ereleden, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald. 
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels omtrent lidmaatschap en contributie. 
 
Artikel 6 
Zij die als gewoon lid of student-lid tot de vereniging willen toetreden, wenden zich daartoe schriftelijk tot 
de secretaris. Deze draagt de kandidaat-leden schriftelijk voor aan de algemene ledenvergadering. Indien 
door een of meer leden bezwaren naar voren gebracht worden is voor toelating een meerderheid van 
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
Indien geen bezwaren worden ingebracht is stemming niet vereist.  
Leden van verdienste worden door de algemene ledenvergadering benoemd, na een voordracht door het 
bestuur. Voor benoeming is een volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
Ereleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd, na een voordracht door het bestuur. Voor 
benoeming is een meerderheid van tweederde der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
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Artikel 7 
Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood (natuurlijk persoon) of ontbinding van een lid (rechtspersoon);  
b. door de schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris, tenminste een maand voor het einde 

van het verenigingsjaar;  
c. door opzegging namens de vereniging, schriftelijk door het bestuur te doen, hetgeen kan geschieden 

in de gevallen zoals nader in het huishoudelijk reglement is omschreven, voorts wanneer een lid 
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer 
redelijkerwijze niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;  

d. door ontzetting, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging 
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 
Artikel 8  
De ontzetting geschiedt door het bestuur.  De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld.  Betrokkene staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving 
van het besluit beroep op de algemene ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst. 
 
BESTUUR 
 
Artikel 9 
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden van de vereniging, die 
worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering  
De voorzitter, secretaris en de penningmeester worden steeds als zodanig door de algemene 
ledenvergadering benoemd. 
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels met betrekking tot de wijze van verkiezing, de zittingsduur, 
de stemprocedure en de taken en bevoegdheden van het bestuur. 
 
Artikel 10 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 
3. Voor het beschikken over saldi bij banken en girodiensten is de handtekening van de 

penningmeester voldoende, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel. 
 
Artikel 11  
Voor het verrichten van handelingen waarvan het belang van de vereniging een bij het huishoudelijk 
reglement vast te stellen bedrag te boven gaat, het voeren van processen, het aangaan van dadingen, het 
verkrijgen, het vervreemden en bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling van een schuld van een derde verbindt, is voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering vereist. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 
 
COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
 
Artikel 12 
Het bestuur kan overgaan tot de instelling of opheffing van commissies en werkgroepen ad hoc of van 
permanente aard. 
Commissies kunnen belast worden met taken de interne organisatie betreffende. 
Commissies kunnen worden samengesteld uit bestuursleden en/of andere leden. 
Werkgroepen kunnen belast worden met inhoudelijke taken, voortvloeiende uit de doelstellingen.  
Werkgroepen kunnen worden samengesteld uit bestuursleden, andere leden en derden. 
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels met betrekking tot commissies en werkgroepen. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING EN REKENING EN VERANTWOORDING  
 
Artikel 13  
Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. Voorts wordt een algemene 
ledenvergadering gehouden indien het bestuur of tenminste een tiende deel der stemgerechtigde leden zulks 
wenselijk acht. 
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat 
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
Het bestuur brengt op de algemene vergadering zijn jaarverslag over het afgelopen boekjaar uit en doet, 
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in de betreffende periode 
gevoerde bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van een termijn van twaalf maanden na afloop van het 
boekjaar, ieder lid deze rekening en verantwoording van het bestuur in rechte vorderen. 
De algemene ledenvergadering benoemt uit de leden een financiële commissie, bestaande uit tenminste twee 
vaste leden en tenminste één vervangend lid, welke personen geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
De leden van de financiële commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar, onverminderd het verder 
in dit lid bepaalde. Jaarlijks treden één of meer leden af volgens een door de financiële commissie op te 
stellen rooster en wel in de in het betreffende boekjaar te houden algemene ledenvergadering, waarin het 
bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoording doet, ook al is de termijn van twee jaar nog 
niet of reeds eerder in dat boekjaar verstreken. De aftredenden zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. 
De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 
De financiële commissie kan, indien het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis vereist, zich, na overleg met het bestuur voor rekening van de vereniging door een 
deskundige doen bijstaan. 
De opdracht aan de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 
Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie en aan de bovengenoemde deskundige, alle door deze 
gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en 
bescheiden van de vereniging te geven. 
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot 
décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de rekening en verantwoording blijken. 
Het bestuur is verplicht de genoemde bescheiden tien jaar lang te bewaren. 
 
Artikel 14  
Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen door middel van schriftelijke convocaties. De 
oproeping geschiedt niet later dan de vijftiende dag voor die der vergadering. Bij de oproeping wordt een 
agenda met de te behandelen onderwerpen gevoegd. 
 
Artikel 15 
Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden.  
Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist het bestuur. 
In de algemene ledenvergadering kan door ieder lid der vereniging één stem worden uitgebracht. 
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van de voorstellen bij 
acclamatie is mogelijk. 
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels omtrent de algemene ledenvergadering en de 
stemprocedures. 
 
Artikel 16 
Besluiten worden, tenzij door de wet of de statuten anders is bepaald, genomen met gewone (volstrekte) 
meerderheid van stemmen. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 17 
Door de algemene ledenvergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld, met nadere 
regels omtrent het lidmaatschap, de contributies, de verkiezing, zittingsduur, werkzaamheden en 
bevoegdheden van het bestuur, de algemene ledenvergaderingen, de stemprocedures en alle verdere 
onderwerpen waarvan regeling door de statuten wordt geëist of door de algemene ledenvergadering of het 
bestuur wenselijk wordt geacht. 
De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten, noch met de wet, 
ook waar die geen dwingend recht bevat. 
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STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING  
 
Artikel 18  
Statutenwijziging of ontbinding der vereniging is slechts mogelijk door middel van een besluit van de 
algemene ledenvergadering waarin tenminste   twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig is, genomen 
met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Indien besluiten tot statutenwijziging 
of ontbinding der vereniging in deze vergadering niet rechtsgeldig kunnen worden genomen, wordt binnen 
één maand na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin over het desbetreffende 
voorstel rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden, mits 
met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 
Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 
opgenomen, of het voorstel tot ontbinding der vereniging dient tenminste vijf dagen voor de vergadering, op 
een daartoe geschikte plaats voor de leden der vereniging, tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden, ter inzage te worden gelegd. 
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
 
Artikel 19 
Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de ledenvergadering 
andere vereffenaars aanwijst en zal een eventueel batig saldo moeten worden bestemd voor een doel dat 
zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging. 
 
 
 


