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Het bestuur van de vereniging Praktizijns-Sociëteit (hierna: de vereniging) doet het voorstel om de
statuten van de vereniging te wijzigen conform de bijlage. Het doel van de statutenwijziging is als volgt:
- het moderniseren en aanpassen van de doelomschrijving;
- het invoeren van een opzeggingstermijn; en
- het aanpassen van de statuten als gevolg van een aanstaande wetswijziging.
Als korte artikelsgewijze toelichting wordt het volgende opgemerkt:
Artikel 2: de huidige doelomschrijving geeft niet meer in alle opzichten een goede weergave van de
activiteiten van de vereniging. Daarom wordt voorgesteld om deze aan de huidige toestand aan te
passen.
Artikel 5: in de statuten van de vereniging was tot nu toe geen uiterste termijn voor opzegging
opgenomen. Dit is niet wenselijk, omdat het van belang is voor het bestuur om tijdig inzicht te hebben
in het ledenaantal voor het daarop volgende jaar. Gedurende het jaar worden door de vereniging
verplichtingen aangegaan, en worden activiteiten gepland voor het daarop volgende jaar. Het is daarom
van belang dat het bestuur geruime tijd voor het einde van het boekjaar inzicht heeft in het ledenaantal
voor het daarop volgende jaar. Om deze reden wordt voorgesteld om in de statuten te bepalen dat een
opzegging uiterlijk drie maanden vóór het eind van het boekjaar dient plaats te vinden. Een dergelijke
bepaling is ook zeer gebruikelijk in de statuten van een vereniging.
Artikel 8: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal op 1 juli van kracht worden. Op grond van deze
wet dient een rechtspersoon zoals de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging een belet en
ontstentenisregeling in te voeren. In het artikel wordt beschreven wanneer sprake is van belet. Het
begrip ontstentenis houdt in dat een persoon niet langer bestuurder is, bijvoorbeeld door terugtreden of
door overlijden. Dit begrip behoeft geen toelichting in de statuten.
Artikel 9: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal een regeling bevatten voor tegenstrijdig
belang, die er op neer komt dat een bestuurder die een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft bij een
bepaald onderwerp, niet kan deelnemen aan de vergadering van het bestuur waarbij dat onderwerp
wordt besproken. Hoewel de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen er niet toe verplicht om deze
regeling in de statuten op te nemen, is het gebruikelijk om dit wel te doen, omdat het een belangrijk
onderwerp betreft.

1

