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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 
 
 
Heden, [passeerdatum], verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, 
notaris te Utrecht: 
@, 
te dezen handelend als hierna gemeld. 
De comparante verklaart: 
- dat de algemene vergadering van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: KansPlus, statutair gevestigd te Utrecht, 
kantoorhoudende te 3993 AV Houten, De Haag 15 1, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 30231388, heeft besloten tot de onderhavige 
statutenwijziging; 

- dat de algemene vergadering voorts heeft besloten de comparante aan te 
wijzen om deze akte te verlijden; 

- dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit een 
aan deze akte gehecht geschrift. 

De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van 
voormeld besluit, in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 
Artikel 2 lid 8 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 
8. De vereniging beoogt niet het maken van winst. [ANBI] 
Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1.  De vereniging kent: 
 a.  gewone leden; 
 b.  jeugdleden; 
 c.  ereleden; 
 d. buitengewone leden A; 
 e. buitengewone leden B; 
 f.  aangesloten organisaties. 
 Waar in deze statuten over het lidmaatschap respectievelijk leden wordt 

gesproken, worden daaronder alle categorieën van een lidmaatschap 
respectievelijk leden verstaan, met uitzondering van de buitengewone leden 
B en de aangesloten organisaties. 

 Gewone leden, jeugdleden, ereleden en buitengewone leden A, zijn leden in 
de zin van de wet. 

2.  Gewone leden zijn zij, die als zodanig door het landelijk bestuur zijn 
toegelaten. Gewone leden van de vereniging kunnen uitsluitend natuurlijke 
personen zijn met de volgende kwalificatie: 

 a.  een persoon met een verstandelijke beperking; 
 b.  ouders van mensen met een verstandelijke beperking; 
 c.  broers, zussen en andere verwanten, curatoren, voogden, mentoren en 

bewindvoerders, die een verantwoordelijkheid ten aanzien van een 
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persoon met een verstandelijke beperking dragen; 
 d.  een ieder die de doelstelling van de vereniging onderschrijft. 
 Bij niet toelating door het landelijk bestuur kan de algemene vergadering 

alsnog tot toelating besluiten. 
3.  Jeugdleden zijn zij, die de zestien jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. De 

toelating geschiedt overeenkomstig hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald 
en met dien verstande dat zij daartoe de schriftelijke toestemming van hun 
wettelijke vertegenwoordigers behoeven. 

4.  Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de 
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel 
van het landelijk bestuur, als zodanig door de algemene vergadering zijn 
benoemd. 

 Indien en voor zover en sprake is van zowel een gewoon lidmaatschap als 
een erelidmaatschap, prevaleren de rechten en verplichtingen zoals deze 
zijn verbonden aan het erelidmaatschap. 

5. Buitengewone leden A zijn rechtspersonen die kwalificeren als 
familievereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. De 
toelating geschiedt overeenkomstig hetgeen in lid 2 van dit artikel is 
bepaald. Iedere bestuurder van een buitengewoon lid A is bevoegd de aan 
het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen, mits geen van zijn 
medebestuurders eveneens van deze bevoegdheid gebruik maakt. 

6. Als buitengewone leden B worden aangemerkt de leden van de 
buitengewone leden A. Indien en voor zover en sprake is van zowel een 
gewoon lidmaatschap als een buitengewoon lidmaatschap B, prevaleren de 
rechten en verplichtingen zoals deze zijn verbonden aan het gewoon 
lidmaatschap. 

7.  Organisaties die zich inzetten voor de belangenbehartiging voor mensen 
met een verstandelijke beperking - waaronder ook cliëntenraden worden 
verstaan - kunnen zich aansluiten bij de vereniging. Rechten, plichten en 
kosten voor aansluiting en dienstverlening vanuit de vereniging worden in 
een overeenkomst tussen de vereniging en de betreffende organisatie 
vastgelegd. Na ondertekening van die overeenkomst wordt de betreffende 
organisatie aangemerkt als aangesloten organisatie. 

8.  Het landelijk bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van 
alle leden zijn opgenomen. 

 De leden zijn verplicht adreswijzigingen onverwijld aan het landelijk bestuur 
mede te delen door middel van een schriftelijk - waaronder begrepen per 
elektronische gegevensdrager - bericht geadresseerd aan het (mail)adres 
van de vereniging dan wel - zo mogelijk - via de website van de vereniging. 

Artikel 6 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1.  Het lidmaatschap van leden anders dan de buitengewone leden A eindigt: 
 a. door overlijden van het lid; 
 b.  door opzegging door het lid; 
 c.  door opzegging door de vereniging; 
 d.  door ontzetting. 
 Het lidmaatschap van buitengewone leden A eindigt: 
 a. door ontbinding van het lid; 
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 b. indien en zodra een lid niet langer kwalificeert als familievereniging; 
 c. door faillissement van een lid; 
 d.  door opzegging door het lid; 
 e.  door opzegging door de vereniging; 
 f.  door ontzetting. 
Artikel 7 - inclusief aanhef - wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JEUGDLEDEN EN BUITENGEWONE 
LEDEN B 
Artikel 7. 
1.  Jeugdleden en buitengewone leden B hebben het recht deel te nemen aan 

de verenigingsactiviteiten en voorts om zich aan te sluiten bij een 
ledengroep. 

2.  Aan jeugdleden komen voorts alle rechten toe die door de wet worden 
toegekend aan leden in de zin van de wet. 

Artikel 9 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1.  Het landelijk bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste elf 

bestuurders. Slechts natuurlijke personen zijn tot bestuurder benoembaar. 
De benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit de gewone 
leden. 

 De meerderheid van de bestuurders mag geen familie van een andere 
bestuurder zijn. Onder familie moet in dit verband worden verstaan: 

 bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning 
wordt gezien als een huwelijk. [ANBI] 

Artikel 9 lid 6 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 
6. Bestuurders hebben geen recht op een beloning. Bestuurders kunnen recht 

hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in 
redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig 
vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de 
vereniging. [ANBI] 

Artikel 9 lid 7 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 
7. De in lid 6 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de 

jaarrekening van de vereniging zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 
[ANBI] 

Artikel 10 lid 2 sub e wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: 
 e. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf. [ANBI] 
Artikel 14 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1. De vereniging kent ledengroepen. Ledengroepen worden ingesteld door 

gewone leden, jeugdleden, ereleden en/of buitengewone leden B die een 
gemeenschappelijk belang ervaren. Een ledengroep kan onder meer worden 
ingesteld rondom een zorgaanbieder, gemeente, regio of rondom een 
specifiek - al dan niet inhoudelijk - thema. Een lid als bedoeld in de tweede 
volzin van artikel 14 lid 1 kan zich aansluiten bij meerdere ledengroepen. 

Artikel 14 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
4.  De leden van iedere ledengroep wijzen uit hun midden een 

vertegenwoordiger van de ledengroep aan, met dien verstande dat een 
ledengroepvertegenwoordiger ook kan worden aangewezen uit de 
buitengewone leden B. De ledengroepvertegenwoordiger maakt als zodanig 
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tevens deel uit van de verenigingsraad als bedoeld in artikel 15 van deze 
statuten. 

Artikel 19 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het landelijk 

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de 
stemgerechtigde leden, volgens het ledenregister. De termijn van oproeping 
bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de 
algemene vergadering niet meegerekend. 

 De oproeping aan ieder stemgerechtigd lid, die daarmee instemt, kan ook 
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en 
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de 
vereniging bekend is gemaakt. 

Artikel 19 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
3.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle stemgerechtigde leden 

en bestuurders van de vereniging. Over toelating van andere dan de 
hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 

Artikel 19 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
4. Het landelijk bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigd lid bevoegd is 

om in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te 
nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het 
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel komt voor risico van de 
stemgerechtigde. 

Artikel 19 lid 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
7.  Het landelijk bestuur kan besluiten dat de stemgerechtigde leden, of hun 

gemachtigden, alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten 
een presentielijst dienen te tekenen, onder vermelding van hun naam. 

 Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van 
degene voor wie de gevolmachtigde optreedt. 

Artikel 20 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1.  In algemene vergaderingen hebben alle gewone leden, jeugdleden, 

ereleden en buitengewone leden A stemrecht. Ieder gewoon lid, jeugdlid en 
erelid kan één stem uitbrengen. 

 Het aantal stemmen dat door een buitengewoon lid A in een algemene 
vergadering kan worden uitgebracht, wordt bepaald op basis van het aantal 
buitengewone leden B dat een buitengewoon lid A op een januari van het 
jaar waarin de algemene vergadering plaatsvindt tot haar leden mag 
rekenen, met dien verstande dat: 

 a. een aantal van een tot en met vijftig recht geeft op het uitbrengen van 
een stem; 

 b. een ledenaantal van eenenvijftig tot en met honderd recht geeft op het 
uitbrengen van twee stemmen; 

 c. een ledenaantal van honderd een tot en met tweehonderd recht geeft 
op het uitbrengen van drie stemmen; 

 d. een leden aantal van tweehonderd een en meer recht geeft op het 
uitbrengen van vier stemmen. 

 In geval van schorsing wordt een gewoon lid, jeugdlid, erelid of 
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buitengewoon lid A niet aangemerkt als stemgerechtigde. De voor de 
algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel 
uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van 
de vergadering worden uitgebracht. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn 
stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander 
stemgerechtigd lid. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt 
tevens voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

Artikel 20 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige of gevolmachtigde 
stemgerechtigde leden, een en ander met inachtneming van hetgeen in de 
vierde volzin van lid 1 van dit artikel staat vermeld 

Artikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht 

dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen 
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. 

 Een besluit als hiervoor bedoeld kan eerst worden genomen nadat het 
betrokken wijzigingsvoorstel uiterlijk twee maanden voor behandeling in de 
algemene vergadering kenbaar is gemaakt aan de leden en daarnaast aan 
de verenigingsraad ter advisering is toegezonden. Op het oorspronkelijke 
wijzigingsvoorstel kunnen door de leden amendementen worden ingediend 
tot uiterlijk één maand voor de datum waarop de algemene vergadering het 
wijzigingsvoorstel behandelt. Deze amendementen, al of niet voorzien van 
een pré-advies van het landelijk bestuur, moeten uiterlijk veertien dagen 
vóór de algemene vergadering waarin deze statutenwijziging wordt 
behandeld, kenbaar worden gemaakt aan de leden van de vereniging. 

2. Uiterlijk twee maanden voor de algemene vergadering dient een afschrift 
van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, 
op een daartoe geschikte plaats (waaronder mede te verstaan ten kantore 
en/of de website van de vereniging) voor de leden ter inzage te liggen tot na 
afloop van de dag, waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Op 
verzoek van een lid wordt de voorgestelde tekst aan een lid per gewone post 
of per email toegezonden. 

3.  Het besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen conform hetgeen in 
artikel 20 leden 2 en 3 staat vermeld. 

Artikel 27 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
4.  Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt toegekend 

aan een door het bestuur te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een 
met de vereniging vergelijkbare doelstelling kent of aan een buitenlandse 
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 
die een soortgelijke doelstelling heeft. [ANBI] 

Slot 
De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud 
van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, 
inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. 
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De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 
en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te 
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte 
voorlezing is de akte door de comparante en door mij, notaris, ondertekend. De 
akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. 


