VERENIGING
NAAM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR FILOSOFISCHE PRAKTIJK,
afgekort als VFP.
ZETEL
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Leusden.
DOEL
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

een forum te bieden voor een ieder die zich al of niet beroepsmatig bezighoudt met
beoefening van de filosofie in de praktijk,
de filosofiebeoefening in de praktijk te laten aansluiten bij de behoefte aan bezinning en
reflectie in de samenleving,
het bevorderen van de algemene bekendheid met de filosofiebeoefening in de praktijk,
het bevorderen van de kwaliteit van filosofiebeoefening door haar leden,
het bevorderen van de onderlinge samenwerking van haar leden,
het ondersteunen van haar leden in hun streven tot realisatie in de bovenstaande
doelstellingen van de vereniging.

Artikel 4
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
b.
c
d.
e.
f.
g.
h.
i.

het vergaren en verspreiden van informatie over filosofiebeoefening in de praktijk,
het organiseren of accrediteren van opleidingen,
het stimuleren van onderlinge contacten tussen de leden van de vereniging,
het bevorderen van de mogelijkheden tot uitoefening van diverse vormen van filosofie
beoefening door haar leden,
het stimuleren van theorievorming over onderwerpen die op het terrein van de vereniging
liggen,
het bevorderen en onderhouden van contacten met andere personen en instanties ten behoeve
van de doelstellingen van de vereniging,
het ondersteunen van activiteiten en behartigen van belangen van de leden;
het toekennen van bijzondere erkenningen aan bepaalde activiteiten van haar leden, alsmede
de kwaliteitsbewaking van die activiteiten, en
alle overige wettige middelen, welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig
worden geacht.

MIDDELEN
Artikel 5
De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit:
a. bijdragen van leden en van bijzondere leden,
b. erfstellingen, legaten en schenkingen,
c. de opbrengsten van door of vanwege de vereniging ondernomen activiteiten,
d. de inkomsten uit het vermogen van de vereniging,
e. alle overige baten.

LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het algemeen bestuur beslist over toelating van een lid. Bij niet toelating door het algemeen
bestuur kan de algemene leden vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Om toegelaten te worden tot de vereniging vragen personen zelf via het daarvoor bestemde
formulier het lidmaatschap aan. Het algemeen bestuur draagt zorg voor voldoende
beschikbaarheid van de in dit lid bedoelde formulieren en bepaalt de vorm en inhoud ervan.
3. Het algemeen bestuur houdt een ledenlijst bij waarin minstens de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht wijzigingen onverwijld aan het algemeen bestuur
mede te delen.
4. Het algemeen bestuur vermeldt in de ledenlijst tot welke afdeling elk lid behoort, indien de
vereniging afdelingen, als bedoeld in artikel 13, kent.
5. De vereniging kent leden en leden van verdienste (“bijzondere leden”).
6. Bijzondere leden, w.o. begunstigers, worden door het algemeen bestuur op basis van hun
verdienste gevraagd lid te worden van de VFP. Zij zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
Artikel 7
Aan het lidmaatschap worden de volgende eisen gesteld:
a. aanmelding volgens de procedure, zoals deze staat beschreven in het vigerende huishoudelijk
reglement,
b. betaling van contributie binnen de daartoe door de penningmeester gesteld termijn,
c. gedrag volgens gangbare maatschappelijke normen en volgens de gedragscode van de VFP.
Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door het lid, voor één december van het lopende jaar,
b. door opzegging door de vereniging; dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door ontzetting die alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijk wijze benadeelt.
Ontzetting doet het lidmaatschap onmiddellijk eindigen,
d. door de dood van het lid.
Opzegging door of aan het lid geschiedt met onmiddellijke ingang.
Artikel 9
Tot opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap wordt in een vergadering van het algemeen bestuur,
op welker agenda het voorstel tot opzegging of ontzetting staan vermeld, bij twee/derde meerderheid
van geldig uitgebrachte stemmen besloten.
Van het bestuursbesluit wordt aan de betrokkene binnen twee weken schriftelijk gemotiveerd
mededeling gedaan.
Artikel 10
Tegen een bestuursbesluit als bedoeld in het vorige artikel kan het betreffende lid in beroep gaan bij de
algemene vergadering. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden aangetekend bij het algemeen
bestuur en wel binnen een maand na dagtekening van het bestuursbesluit. Het betreffende lid is
gedurende de periode tussen het bestuursbesluit en genoemde algemene vergadering geschorst.
Artikel 11
Een door het algemeen bestuur gedane opzegging of ontzetting is nietig indien de algemene
vergadering zich met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen voor een voorstel tot
nietigverklaring uitspreekt.
Artikel 12
De leden hebben alle rechten die de wet en deze statuten aan hen toekennen, in het bijzonder het
stemrecht in de algemene vergadering.

AFDELINGEN
Artikel 13
1. Het algemeen bestuur kan ten behoeve van specifieke groepen leden een afdeling instellen.
2. De erkenning van een afdeling wordt toegekend door de algemene ledenvergadering op grond van
een voordracht van het algemeen bestuur conform de regels van het huishoudelijk reglement van de
vereniging.
3. Een afdeling kan worden geleid door een bestuur (afdelingsbestuur) dat verantwoording
verschuldigd is aan de algemene vergadering van die afdeling (afdelingsvergadering) en aan het
algemeen bestuur van de VFP.
4. Het aantal leden van het afdelingsbestuur wordt vastgesteld door de desbetreffende
afdelingsvergadering.
5. Leden van het afdelingsbestuur worden benoemd door de afdelingsvergadering.
6. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling ressorterende leden.
7. Toegang tot een afdelingsvergadering hebben alleen leden van de desbetreffende afdeling, het
afdelingsbestuur en het algemeen bestuur van de VFP, tenzij de afdelingsvergadering anders beslist.
8. De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de desbetreffende afdeling aangaan.
9. De afdelingsvergadering stelt een afdelingsreglement vast waarin onder andere bepalingen ten
aanzien van het afdelingslidmaatschap zijn opgenomen. Het afdelingsreglement en alle wijzigingen
daarin behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het algemeen bestuur.
10. Het algemeen bestuur kan na een daartoe strekkend voorstel van de betreffende
afdelingsvergadering een afdeling opheffen.
11. In de algemene vergadering komen de verslagen van de afdeling aan de orde alsmede ingebrachte
onderwerpen door de afdeling en de begroting van de afdeling.
12. Elke afdelingsvergadering kan besluiten tot het bijeenroepen van de algemene vergadering. Het
besluit geldt als een opdracht aan het algemeen bestuur om de algemene leden vergadering uit te
schrijven.
13. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de vereniging als van de afdeling
kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen. Hierbij gaat het huishoudelijk reglement
van de vereniging altijd boven dat van een afdeling.

CONTRIBUTIE
Artikel 14
1. Alle leden zijn verplicht jaarlijks in de kas van de vereniging een zodanige bijdrage te storten als
de algemene vergadering die van jaar tot jaar bepaalt.
2. Voor het lidmaatschap van een afdeling wordt jaarlijks door de desbetreffende
afdelingsvergadering een gedifferentieerde contributieregeling voorgesteld. Deze dient door het
algemeen bestuur te worden bekrachtigd en te worden besproken in de Algemene Leden
Vergadering.

ALGEMEEN BESTUUR
Bestuurslidmaatschap
Artikel 15
1.
het algemeen bestuur van de VFP bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen die door
de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld
door de algemene vergadering. De wijze van kandidaatstelling en benoeming wordt nader
geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
2.
De algemene vergadering kan besluiten dat een van de bestuurders buiten de leden wordt
benoemd.

3.
4.
5.

6.
7.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee (2) jaar. Herverkiezing
van bestuursleden is onbeperkt toegestaan.
Bij de samenstelling van het algemeen bestuur wordt uit elk afdelingsbestuur een lid in het
algemeen bestuur opgenomen.
Het algemeen bestuur bestaat uit de bestuursleden:
a. de voorzitter, de secretaris, de penningmeester,
b. overige bestuursleden
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. De overige
bestuurlijke taken worden verdeeld in onderling overleg.
Een bestuurder kan meer dan een functie bekleden.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 16
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, onverminderd het bepaalde in artikel
15, lid 2,
b. door schriftelijk bedanken,
c. indien de bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest,
d. door het verstrijken van de tijd waarvoor de bestuurder is benoemd,
e. door het overlijden van de bestuurder,
f. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan de bestuurder is benoemd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Artikel 17
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het algemeen bestuur. Voorts kan de vereniging
worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de secretaris tezamen
handelend met de penningmeester, of de voorzitter tezamen handelend met de penningmeester.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan een of meer bestuurders
of aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
3. Het algemeen bestuur zal van het toekennen van een doorlopende volmacht opgave doen bij het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging kan hij niettemin de
vereniging vertegenwoordigen tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer personen
aanwijst.
Bestuurstaak en bevoegdheid
Artikel 18
1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het algemeen bestuur kan als
zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen.
Degenen die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van
het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen.
3. Het algemeen bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt op zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een derde verbindt.

Artikel 19
Een bestuursbesluit is pas dan geldig als dit genomen is bij aanwezigheid van twee/derde van het
totaal aantal bestuursleden. Bij reglement kunnen regels worden gesteld voor de
bestuursvergaderingen en de wijze waarop het bestuur zijn werkzaamheden uitoefent.
Advies aan het algemeen bestuur
Artikel 20
Het algemeen bestuur is gerechtigd een adviseur te raadplegen of een raad van advies in te stellen.
Commissies
Artikel 21
1. Het algemeen bestuur kan een of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het algemeen bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur, al dan niet
uit zijn midden.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22
Jaarlijks worden twee algemene vergaderingen gehouden, ter plaatse en tijde in oproeping, welke
schriftelijk geschiedt minimaal een maand voor de desbetreffende vergaderdatum, vermeld. Bij
oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Het algemeen bestuur is verplicht agendapunten op te nemen als die door minimaal tien leden worden
voorgesteld en minimaal veertien dagen voor de desbetreffende vergaderdatum bij het algemeen
bestuur bekend zijn. In de voorjaarsvergadering wordt onder meer behandeld:
a.
een door het algemeen bestuur uit te brengen verslag over de werkzaamheden van de
vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;
b.
de rekening en verantwoording van het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar.
In de najaarsvergadering worden ondermeer behandeld:
a. de plannen van het algemeen bestuur voor de werkzaamheden van de vereniging in het volgende
verenigingsjaar;
b. een begroting van kosten en baten voor het volgende verenigingsjaar.
Artikel 23
Behoudens het in de wet gestelde is een groep van tien of meer leden gerechtigd het bestuur op te
dragen een algemene vergadering uit te schrijven.
Artikel 24
Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen. Geen
besluiten kunnen worden genomen over onderwerpen, die niet op de agenda staan. Stemmen geschiedt
of bij hand opsteken of schriftelijk.
Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid laten uitbrengen; niemand kan als
gevolmachtigde gelijktijdig meer dan één lid vertegenwoordigen.
Artikel 25
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Balans en rekening van kosten en baten.
Artikel 26
De geldmiddelen van de vereniging worden door het algemeen bestuur beheerd en geadministreerd,
eventueel conform bij reglement vast te stellen richtlijnen.

Kascontrolecommissie
Artikel 27
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrolecommissie van tenminste
twee personen, die geen deel uitmaken van het algemeen bestuur, noch van enig afdelingsbestuur.
De commissie onderzoekt de financiële stukken van de vereniging en brengt verslag uit aan de
algemene vergadering van haar bevindingen.
2. Vereist het onderzoek van de financiële stukken bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
kascontrolecommissie, mits met goedkeuring van het algemeen bestuur, zich voor rekening van de
vereniging door een deskundige doen bijstaan.
3. Het algemeen bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te
stellen.
Artikel 28
Jaarlijks voor achtentwintig februari maakt het bestuur de rekening en verantwoording op over het
afgelopen verenigingsjaar, met bijvoeging van een balans en een afrekening van kosten en baten met
alle daarbij behorende bescheiden. De rekening en verantwoording zullen twee weken voor de
algemene voorjaarsvergadering aan alle leden worden toegestuurd.
Artikel 29
Goedkeuring door de algemene vergadering van balans en rekening van kosten en baten strekt het
algemeen bestuur tot volledige kwijting en décharge.
Artikel 30
Jaarlijks voor éénendertig oktober stelt het algemeen bestuur een begroting op van de kosten en baten
voor het volgende verenigingsjaar. De begroting zal twee weken voor de algemene najaarsvergadering
aan alle leden worden toegestuurd.
Ledencommissies.
Artikel 31
Een aantal leden kunnen met elkaar een ledencommissie vormen. Een ledencommissie wordt als
zodanig ingesteld door de algemene vergadering, indien zij de reglementen van de ledencommissie,
inclusief haar organisatiestructuur aanvaardt, bij een besluit genomen met een volstrekte meerderheid
(de helft plus een). Op deze reglementen is het bepaalde in artikel 32 van overeenkomstige toepassing.
Reglementen
Artikel 32
1. In een reglement kan al datgene geregeld worden waarvan een nadere regeling gewenst wordt
geacht.
2. De vereniging kent een huishoudelijk reglement waarin in ieder geval geregeld is:
a. de wijze van kandidaatstelling en benoeming van nieuwe bestuursleden,
b. de wijze van erkenning van een afdeling,
c. de wijze van de oprichting en opheffing van een afdeling,
d. de behandeling van klachten over (praktijkvoerende) leden,
e. en verder alles wat het algemeen bestuur of de leden zoals bij meerderheid in de algemene
vergadering kenbaar gemaakt, noodzakelijk achten.

Artikel 33
Bepalingen in één of meer reglementen vinden geen toepassing voor zover deze toepassing in strijd is
met de wet of deze statuten.

Artikel 34
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld of gewijzigd door de algemene ledenvergadering. Het
besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen met
een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aanwezige leden. Bij eventuele
verhindering kunnen leden hun stem bij volmacht door een der aanwezige leden uit laten brengen.
Statutenwijziging, fusie en splitsing
Artikel 35
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.
2. Tenminste vijf dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor leden ter
inzage te liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. In de vergadering moet tenminste
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Indien in een vergadering niet tenminste twee/derde van de leden aanwezig is of
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste
veertien dagen later, maar uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een
besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie en splitsing.
Ontbinding
Artikel 36
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het
bepaalde in artikel 35 is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen bekende baten meer
bekend zijn.
3. De leden van het algemeen bestuur zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op
hen blijven de bepalingen omtrent benoeming, de schorsing en het ontslag en het toezicht van de
bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zoveel mogelijk
van kracht tijdens de vereffening.
4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging
gedurende zeven jaar onder berusting van de door de algemene vergadering daartoe aangewezen
persoon.
SLOTBEPALING
Artikel 37
Aan het algemeen bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze
statuten aan andere organen zijn opgedragen.

SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Aan de verschenen persoon heb ik de zakelijke inhoud van deze akte meegedeeld en daarop
een toelichting gegeven.
Tevens heb ik de partijen gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte
voortvloeien.
Vervolgens heeft de verschenen persoon aan mij verklaard van de inhoud te hebben kennis
genomen en daarmee in te stemmen.
WAARVAN AKTE is verleden te Doetinchem op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na beperkte voorlezing hebben de verschenen persoon en ik deze akte ondertekend.

