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NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie
/\:\-Pn\
Zij is gevestigd te Amsterdam.
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Artikel 2

De vereniging heeft ten doel het bevorderen, verspreiden en toepassen van kennis en 

-
inzichten, alsmede het bevorderen van de samenwerking van professionals, op het 

-gebied van de psychodermatologie. Onder psychodermatologie wordt verstaan het 

-geheel van activiteiten van onderzoekers en zorgverleners op die gebieden yan dg 

-dermatovenereologie waar psychosociale factoren van belang zijn, in het bijzonder 
-psychosociale factoren in het ontstaan, het beloop en de behandeling van huidziekten. -

De vereniging bevordert in het bijzonder:

Het onderling uitwisselen van informatie en expertise;

Het geven van onderwijs en voorlichting in ruime zin, voor leden en voor niet-leden -
die op het terrein van de psychodermatologie werkzaam zijn en/of voor personen en -
organisaties die hierin geinteresseerd zijn.

Het uitvoeren van psychodermatologisch wetenschappelijk onderzoek;

Het ontwikkelen en implementeren van psychodermatologische diagnostiek en 

-
behandelmethoden

Het samenwerken met zusterorganisaties op het gebied van de psychoderm4lslo_qis 
-en/of met (internationale) organisaties die de psychodermatologie mede (kunnen) 

-bevorderen.

VAN DE LEDEN

Artikel 3
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1. De vereniging kent leden, buitengewone leden en ereleden.

2. Lid is degene, die als zodanig is toegelaten. Als lid rvorden in principe toegelaten alle -
beroepsbeoefenaars op het gebied van de psychodermatologie, zoals dermatologen, 

-psychiaters, psychologen, dermatologisch verpleegkundigen en medisch

maatschappelij k werkers.

Buitengewoon lid is degene die zich voorbereid op het beoefenen van een beroep op -
het gebied van de psychodermatologie, die door pensionering de uitoefening van dit -
beroep heeft neergelegd en/ofdie anderszins serieuze interesse toont in dit vakgebied. -

Erelid is degene, die door de algemene vergadering met algemene stemmen als 

-
zodanig is benoemd, op grond van de omstandigheid dat hij zich bijzonder

verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.I
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TOELATING

Artikel4
L Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. 

-
De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum en voorts de 

-gegevens die voor de bepaling van de contributie van belang zijn.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid r,vordt

toegelaten.

3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al dan niet toelaten onverwijld schriftelijk
kennis aan de kandidaat.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 5

De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.
VERENIGINGSJAAR
Artikel6
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel T

Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden;

b. schriftelijke opzegging door het lid; deze kan geschieden te allen tijde en zonder
inachtneming van een opzegtermijn;

c. schriftelijke opzegging door het bestuur;

d. ontzetting door de algemene vergadering.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 8
l. De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden jaarlijks -

vastgesteld door de algemene vergadering

2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor
gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd. zijn -
over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaats vindt, de contributie voor hgg 

-geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

BESTUUR

Artikel 9

l. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur

bestaat uit tenminste drie leden.

2. Slechts z1j, die lid zijn van de vereniging kunnen lid zijn van het bestuur.

Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene -

Mr MJ.Merjer c.s., notarissen
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vergadering.

4. Ieder bestuurslid treedt af uiterlijk in de derde jaarvergadering na die van zijn 

-
benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De

aftredende is onmiddellijk herbenoembaar.

5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden 
-vervuld. indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuul nigf 
-onbevoegd tot handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering -

bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel l0
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee bestuursleden -
tezamen.

BESTUURSTAAK

Artikel 1l

Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het verrichten -
van handelingen welke een jaariijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te

boven gaan.

DE KASCOMMISSIE
Artikel 12

Jaarlijks wordt door de algemene vergadering uit de leden een kascommissie fgngsrnd, 
-welke bestaat uit tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. -

De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan

de algemene vergadering verslag uit.

ALGEMENE VERGADEzuNG
Artikel 13

1. Tenminste éénmaal per jaar w'ordt een algemene vergadering gehouden

fi aarvergadering).

2. Leden, buitengewone leden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering -
en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen

3. Ieder lid heeft één stem. Ereleden en buitengewone leden hebben geen stem. Een lid -
kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbreng

Artikel 14.

l. Het bestuur roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de leden, vermeldende de agenda. tenminste zeven dagen tevoren, de

dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

2. Op de algemene vergadering wordt onder meer behandeld:

a. verkiezing van bestuursleden;

Mr MJ. Merjer c.s., notarissen
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jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;

rekening en verantwoording door het bestuur over het in
gevoerde bestuur;

d. verslag van de kascommissie;

e. décharge en benoeming van de kascommissie;

f. vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 1 1.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING

b.

c. het afgelopen boekjaar -

Artikel 15

Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij

van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.

Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zíjnverworpen.

STATUTENV/IJZIGING/ONTB INDING
Artikel 16

1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, 

-
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze 

-vergaderingmoettenminstedehelftvandeledenaanwezigzijn.-
De oproeping van een algemene vergadering waar een statutenwijziging aan de orde -
is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor onder artikel l4 bepaalde, rvaarbij de 

-
termijn van oproeping verdubbeld wordt.

De oproeping dient vergezeld te gaan van een ontwerptekst van de statutenwijziging. -
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet

de helft van de leden aanwezig is, dan zal de statutenwijziging worden behandeld op -
de eerstkomende algemene vergadering

volstrekte meerderheid -

In deze vergadering, opgeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14,

het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van

lid l, kan -

tenminste -
twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3. Hetgeen hiervoor bepaald is aangaande een statutenr.vijziging, is overeenkomsti_s van -
toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.

4. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld door -
de algemene vergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17.

l. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Op het vaststellen of wijzigen van een huishoudelijk reglement, dat niet in strijd mag -
zijn met de wet of de statuten, is het bepaalde omtrent wijziging van de statuten van -
overeenkomstige toepassing.

Tenslotte verklaarde de comparant dat:

- voor de eerste maal tot bestuurders zijn benoemd:

Mr MJ.Meijer c.s., notarissen
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a. de heer dr. J. de Korte, voornoemd, als voorzitter;

b. de heer F.J. van Sandwijk, als secretaris;

c. drs. P. Duller, als penningmeester;

d. mevrouw dr. A.V/.M. Evers, als vice-voorzitter;

e. mevrouw drs. G. Casteelen, voomoemd, als bestuurslid;

f. mevrouw drs. P. Eland - de Kok, als bestuurslid;

g. dr. K. Kennedy, als bestuurslid;è'
h. dr. J.P.W. van der Veen, als bestuurslid.

Waarvan akte

Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen -
personen zijn mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven

toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte -
geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de -

inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
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