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STATUTEN 

van de 

Nederlandse Vereniging voor 

Experimentele Dermatologie 

NAAM, ZETEL, OPRICHTING 

Artikel 1 
De vereniging is genaamd Nederlandse Vereniging voor 
Experimentele Dermatologie (Dutch Society for Experimen
tal Dermatology) en wordt in deze statuten aangeduid als "de 
vereniging". De vereniging is g~vestigd te Amsterdam. 

DOEL 

Artikel 2 
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het 
wetenschappelijk onderzoek van huid en huidziekten. 

WERKWIJZE 

)e vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het bevorderen van klinisch-wetenschappelijk en expe

rimenteel onderzoek; 
b. bij te dragen aan de scholing van wetenschappers en van 

artsen in opleiding tot dermatoloog; 
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c. het houden van wetenschappelijke vergaderingen en 
symposia; 

d. het onderhouden van contact met buitenlandse nationale 
en met internationale verenigingen, die zich op hetzelfde 
terrein bewegen; 

e. het aanwenden van andere wettige middelen. 
De vereniging beoogt niet het maken van winst of het Û 
opbouwen van meer kapitaal dan nodig is voor haar con
tinuïteit. 

SUBVERENIGING 

Artikel 4 
1. De vereniging is een subvereniging van de Nederlandse 

Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, verder 
aangeduid als NVDV. 

2. Het bestuur van de vereniging geeft gevraagd en onge
vraagd advies aan het bestuur van de NVDV over weten
schappelijk onderzoek. De adviezen komen tot stand na 
consultering van de academisch dermatologische centra in 
Nederland. 

3. Tenminste éénmaal per jaar heeft bestuurlijk overleg 
plaats met de NVDV. 

4. Het bestuur legt tenminste éénmaal per jaar rekening en 
verantwoording af aan de algemene vergadering van de 
NVDV, waarbij de kascommissie van de NVDV de be
voegdheid heeft de boeken van de vereniging te onder- Û 
zoeken. 
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VERENIGINGSJAAR 

Artikel 5 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

BESTUUR 

Artikel 6 
C ~et bestuur en het secretariaat van de vereniging zullen zijn 

gevestigd in Nederland. 

Artikel 7 
De aangelegenheden van de vereniging zullen worden 
behartigd door een bestuur dat met meerderheid van 
stemmen benoemd is door de leden van de vergadering. 

Artikel 8 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie en 
maximaal vijf leden, geen rechtspersonen zijnde. Bij staken 
van de stemmen is de stem van de voorzitter door
slaggevend. De voorzitter wordt in fu.nctie benoemd, de 
overige leden van het bestuur verdelen de functies waar
onder het secretarisschap en penningmeesterscha~, onder
ling; de functies van secretaris en penningmeester kunnen 
worden verenigd. Indien het aantal leden van het bestuur 
beneden drie daalt, vormt het niettemin een wettig bestuur 
tot in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in de 
vacature(s) is voorzien. 

Q \rtikel9 
Van het bestuur dienen ten minste twee dermatologen deel 
uit te maken, waarvan één op voordracht van de Nederlandse 
Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), 
gevestigd te Amsterdam en één op voordracht van het 
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bestuur wordt benoemd. 
Van de voordrachten kan door de ledenvergadering worden 
afgeweken, mits met drie/vierde meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
Voor de overige bestuursleden kan het bestuur een kandidaat 
stellen. 
De kandidaat wordt ten minste twee weken voor de te Û 
houden verkiezing aan de leden schriftelijk bekend gemaakt. 
Ten minste vijf leden hebben gezamenlijk het recht een 
kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Dit moet 
minstens zes weken voor de te houdende verkiezing schrif
telijk aan de secretaris kenbaar worden gemaakt. 
In het bestuur zit minstens één niet-medisch gekwalificeerde 
onderzoeker. 
Bestuursleden dienen lid casu quo buitengewoon lid te zijn 
van deNVDV. 

Artikel 10 
De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar 
benoemd. De aftreding geschiedt volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden 
zijn na een zittingsperiode eenmaal voor drie jaar herkiesbaar, 
met uitzondering van de voorzitter, die niet herbenoembaar 
is als voorzitter. 

Artikel 11 
De voorzitter is belast met de leiding der ledenvergaderinge 
en de vergaderingen van het bestuur. Hij representeert de 
vereniging en onderhoudt de internationale en interdiscipli
naire contacten. Hij brengt op de ledenvergadering verslag uit 
over de werkzaamheden van de vereniging. Bij zijn 
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ontstentenis wordt hij vervangen door een uit de 
bestuursleden aan te wijzen persoon. 

Artikel 12 
De secretaris verzendt de convocaties voor de ledenverga
deringen en de vergaderingen v~n het bestuur; hij houdt 

o.antekening van hetgeen in de ledenvergaderingen en de 
vergaderingen van het bestuur is verhandeld. Hij brengt op de 
algemene ledenvergadering verslag uit over de werk
zaamheden van de vereniging. Hij voert de correspondentie 
en beheert het archief der vereniging, Bij zijn ontstentenis 
wordt hij vervangen door een der bestuursleden, daartoe 
aangewezen door de voorzitter. 

Artikel 13 
De penningmeester voert het financiële beleid en legt op de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering rekening en ver
antwoording af. Hiertoe stelt hij ten minste veertien dagen 
voor de vergadering de nodige geg_evens ter beschikking aan 
de door de vorige ledenvergadering gekozen kascommissie. 
Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een daartoe door 
de voorzitter aan te wijzen lid van het bestuur. 

Artikel 14 
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht, 
alsmede op aanvraag van ten minste twee der overige 

O
bestuurs~ede~_gezamenlijk. In laatstgenoemd geval wordt de 
ergadenng b11eengeroepen tegen een datum binnen 

veertien dagen na ontvangst van de desbetreffende aanvraag 
door de voorzitter. 

Artikel 15 
Het bestuur kan geen besluiten nemen in een bestuursverga-
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dering, waarin minder dan de helft van de bestuursleden 
aanwezig is. In dat geval wordt op de voorgeschreven wijze 
een tweede vergadering met dezelfde agenda bijeenge-
roepen tegen een datum binnen tien dagen na de be
stuursvergadering in kwestie; deze tweede vergadering is tot 
het nemen van besluiten bevoegd indien niet minder dan Û 
twee bestuursleden aanwezig zijn. 

VERTEGENWOORDIGING · 

Artikel 16 
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereni
ging berust mede bij de voorzitter te zamen met de 
secretaris of de penningmeester. 

2. Aan de penningmeester casu quo de secretaris-penning
meester, die geen statutaire vertegenwoordigingsbe
voegdheid heeft, kan schriftelijk volmacht worden 
verleend tot het innen van gelden en tot het beschikken 
over de kasgelden en de bank- en girorekeningen van de 
vereniging. aan welke bevoegdheid beperkingen kunnen 
worden gesteld, welke, mits gepubliceerd overeenkomstig 
de wet, door en aan derden kunnen worden tegen
geworpen. 

3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de 
algemene vergadering. bevoegd tot het aangaan van 
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of Ü 
bezwaren van registergoederen, het aangaan van over
eenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of 
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hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 

J 
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van een derde verbindt. De voorwaarde dat er 
voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering 
moet worden verleend, kan slechts door de vereniging 
worden ingeroepen. 

LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING 

C \rtiket 11 
1. Het gewone lidmaatschap der vereniging staat open voor 

natuurlijke personen, die actief op het terrein der 
vereniging werkzaam zijn. 

2. Het buitengewone lidmaatschap staat open voor rechts
personen en natuurlijke personen die uit hoofde van hun 
werk hiervoor belangstelling hebben na betaling van de 
jaarcontributie waarvan de hoogte bepaald wordt door het 
bestuur. 
Buitengewone leden kunnen geen zitting nemen in het 
bestuur van de vereniging. 

3. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd middels een 
schriftelijk verzoek gericht aan de secretaris minstens 
twee maanden voordat de volgende algemene le
denvergadering plaatsvindt. 

4. Toelating als lid geschiedt door de algemene vergadering 
met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 18 
r\tet lidmaatschap eindigt: 
'-d~ Door schriftelijke opzegging door het lid tenminste twee 

maanden voor het einde van een verenigingsjaar. 
b. Door schriftelijke opzegging namens de vereniging. 

Deze kan geschieden wegens in gebreke zijn met de 
voldoening aan de contributieplicht of aan enige ander 
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financiële verplichting jegens de vereniging, als ook 
wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden 
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzeg
ging geschiedt door het bestuur. 

c. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken 
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of Û 
besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op . 
grove wijze benadeelt; daaronder is met name begrepen 
elke vorm van wetenschappelijk-etisch onverantwoord 
gedrag in woord, daad of nalaten. De ontzetting geschiedt 
door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste 
schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in 
kennis gesteld; hem staat binnen een maand na ontvangst 
van de kennisgeving van het besluit beroep open. Hiertoe 
wordt door het bestuur een beroepscommissie ingesteld, 
De voorzitter van deze commissie is de laatst afgetreden 
voorzitter van het bestuur, terwijl twee leden van de 
commissie worden aangewezen door het geschorste lid 
en twee door het bestuur. Het besluit van deze commissie 
is bindend. Gedurende de beroepstermijn, en hangende 
het beroep is de betrokkenen in de uitoefening van zijn 
lidmaatschapsrechten geschorst. 

d. Door overlijden. Is een rechtspersoon lid van de ver-
eniging. dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij 
ophoudt te bestaan. 0 

FINANCIËN 

Artikel 19 
1. Alle leden betalen jaarlijks contributie, waarvan de hoogte 

jaarlijks door<le ledenvergadering wordt vastgesteld. 
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2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
- de door de leden verschuldigde bedragen; 
- bijdragen van begunstigers; 
- schenkingen. legaten en erfstellingen; 
- de opbrengsten van de activiteiten van de vereniging; 

rF\. - de opbrengsten van haar vermogen. 
\_ · Als aan schenkingen of andere bijdragen voorwaarden zijn 

verbonden, beslist het bestuur. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 20 
De ledenvergadering staat open voor alle leden en vindt 
jaarlijks plaats tijden de üaarlijkse) wetenschappelijke 
vergadering, welke laatst bedoelde vergadering jaarlijks dient 
te worden gehouden. 

Artikel 21 
1. Alleen gewone leden hebben stemrecht. 
2. Stemming·over zaken geschiedt mondeling, over perso

nen schriftelijk tenzij geen der aanwezige leden zich tegen 
mondelinge stemming verzet. 

3. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de 
geldige stemmen, tenzij de statuten anders voorschrijven. 

4. Indien de stemmen staken over een zaak, wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. Indien de stemmen 
over personen staken, beslist de voorzitter. 
Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. 

Artikel 22 
De ledenvergadering kan, na voorstel van het bestuur, een 
huishoudelijk reglement vaststellen-, dat nadere bepalingen 
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kan bevatten over de taak en de werkwijze van de vereniging 
en het bestuur. Het huishoudelijk reglement mag geen 
bepalingen b~vatten, die in strijd zijn met de wet of deze 
statuten. Voor vaststelling en wijziging van het huishoudelijk 
reglement is goedkeuring vereist van tenminste twee/derde 
deel van de leden. 

WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING 0 
Artikel 23 
1. De wetenschappelijke vergadering staat open voor alle 

leden en geïnteresseerde wetenschappers en zal jaarlijks 
plaatsvinden op twee aaneengesloten werkdagen, zo 
mogelijk in de maand januari of februari. Het bestuur 
bepaalt de datum, tijd en plaats van de wetenschappelijke 
vergaderingen. Het programma van de wetenschappelijke 
vergadering moet ten minste zeven dagen van te voren 
aan de leden zijn verzonden. Besluiten van 
wetenschappelijke vergaderingen gelden niet als besluiten 
van de vereniging. 

2. Andere wetenschappelijke vergaderingen mogen worden 
genouden met instemming van het bestuur. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 24 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een 

besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen Ü 
met de mededeling, dat in de te houden vergadering een 
voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld. 

2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering, waarin een 
voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld, 
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hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor 
de ledenvergadering een afschrift van het voorstel, waarin 
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op 
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. 

Q. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden 
genomen, met een meerderheid van tenminste twee/ 
derde der geldig uitgebrachte stemmen in een ledenver
gadering, waarin zoveel leden aanwezig zijn, dat tenminste 
de helft van het aantal stemmen van alle leden kan worden 
uitgebracht. 

4. Indien het vereiste aantal leden niet op de algemene 
vergadering aanwezige is, zal een nieuwe algemene 
ledenvergadering gehouden worden. 

Op deze vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezi
ge stemgerechtigde leden, een besluit als bedoeld in het 
derde lid van dit artikel worden genomen mits bij 
meerderheid van tenminste twee/derde der geldig 
uitgebrachte stemmen. 

5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan 
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. leder 
bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze 
akte bevoegd. 

. Wijziging van de statuten behoeft goedkeuring van de 
algemene ledenvergadering van de NVDV. 
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ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 25 
1. Behouden~ het bepaalde in de artikelen 15, 17 en 19 van 

Boek 2, Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging 
ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mede- ~ 

deling, dat in de te houden vergadering een voorstel tot ÛJ 
ontbinding zal worden behandeld. 

2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de 
NVDV. 

3. Het bepaalde in artikel 21 leden 2, 3 en 4 is van 
overeenkomstige toepassing. 

4. Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere 
vereffenaars zijn ëlangewezen geschiedt de vereffening 
door het bestuur met inachtneming van de bepalingen 
daaromtrent in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

5. H~t batig saldo na vereffening vloeit in de kas van de 
NVDV. 

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, 
voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de statuten en 
reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten 
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dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in ( 
liquidatie". 


