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STATUTEN VAN DE VERENIGING VOOR COGNITIEF REVALIDATIE THERAPEUTEN (VCRT)

ARTIKEL 1 - NAAM EN ZETEL
1.1

De vereniging wordt genoemd Vereniging voor Cognitieve Revalidatie Therapie, afgekort VCRT.

1.2

De vereniging is gevestigd te Utrecht.

ARTIKEL 2 - DOEL
2.1

De vereniging heeft tot doel:
a.

professionalisering van de cognitieve revalidatie therapie.

b.

bevorderen en faciliteren van ontwikkelingen binnen de cognitieve revalidatie therapie.

ARTIKEL 3 - OPRICHTINGSDATUM EN DUUR
3.1

De vereniging is opgericht op 9 april 2008

3.2

De duur van de vereniging is voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 4 - VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

ARTIKEL 5 - MIDDELEN
5.1

De vereniging probeert haar doel onder meer te bereiken door:
a.

het bevorderen van scholing van personen die werkzaam zijn als cognitief
revalidatie therapeut.

b.

het organiseren van bijeenkomsten, congressen en cursussen gewijd aan de
behandeling van onderwerpen op het terrein van de cognitieve revalidatie therapie.

c.

het bevorderen van de bestudering van de wetenschappelijke en beroepsaspecten van de
verschillende specialisaties van de cognitieve revalidatie therapie.

d.

het bevorderen van de uitgave van geschriften over relevante onderwerpen.
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5.2

e.

het leggen en onderhouden van contacten met aan de vereniging verwante organisaties, in
binnen- en buitenland.

f.

het aanleggen van zodanige maatstaven voor de toelating van het lidmaatschap van de
vereniging, dat het lidmaatschap een waarborg voor deskundigheid betekent.

g.

het opstellen en handhaven van gedragsregels voor de uitoefening van het beroep van haar
leden.

h.

het treffen van regelingen betreffende arbeidsvoorwaarden en door het aangaan van collectieve
arbeidsovereenkomsten met werkgevers.  nog even uitstellen d.d. 2019-10-27

i.

alle andere wettige activiteiten, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de vereniging.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met inbegrip
van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het
realiseren van het maatschappelijke doel.

ARTIKEL 6 - LEDEN
6.1

De vereniging kent:
a.

leden.

b.

aspirant-leden.

c.

buitengewone.

d.

ereleden.

Leden, aspirant-leden en buitengewone leden kunnen zijn alleen diegenen, die voldoen aan het gestelde in
dit artikel, evenals artikel 5.
6.2

6.3

Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten personen die:
a.

een opleiding hebben afgerond in HBO pedagogische/paramedische of therapeutische richting.

b.

het diploma hebben behaald aan een ander door de vereniging erkend opleidingsinstituut.

c.

geen diploma hebben behaald als genoemd in artikel 6.2.a, maar kunnen aantonen dat zij,
gedurende 1 jaar werkzaamheden als cognitieve revalidatie therapeut hebben verricht.

Als aspirant-lid van de vereniging kunnen worden toegelaten personen die:
a.

in opleiding zijn voor een diploma als bedoeld in artikel 6.2.a en/of korter dan 1 jaar
werkzaamheden als cognitieve revalidatie therapeut hebben verricht.

b.

aspirant-leden hebben in de ledenvergadering adviserend stemrecht.

c.

het aspirant-lidmaatschap eindigt op dezelfde wijze als in artikel 8 van deze
statuten ten aanzien van het gewone lidmaatschap is bepaald, en bij omzetting in het gewone
lidmaatschap.

6.4

Als buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten personen die:
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6.5

a.

geïnteresseerd en/of lid zijn geweest als bedoeld in artikel 6.2.a.

b.

buitengewone leden hebben in de ledenvergadering slechts een adviserend stemrecht.

c.

het buitengewoon lidmaatschap eindigt op dezelfde wijze als in artikel 8 van deze statuten ten
aanzien van het gewone lidmaatschap is bepaald.

Tot erelid van de vereniging kunnen personen benoemd worden:
a.

op voordracht van het bestuur of op schriftelijk voorstel van tenminste 20 leden, door de
ledenvergadering.

b.

leden, buitengewone leden of personen die zonder te voldoen aan het in artikel 6.2.a van deze
statuten bepaalde, zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of diens
beroepsbeoefenaars.

c.

ereleden hebben in de ledenvergadering een adviserende stem, tenzij zij bovendien gewoon lid
van de vereniging zijn.

d.

ereleden hebben het recht cursussen, conferenties en vergaderingen van de
vereniging bij te wonen en daarin deel te nemen aan de besprekingen.

ARTIKEL 7 - AANMELDING
7.1

De aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de ledenadministratie, onder vermelding van
zodanige gegevens als nader door het bestuur verlangd zal worden.

7.2

Het bestuur stelt vast of de kandidaat voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap en beslist over het
verzoek tot toelating.

7.3

Bij niet-toelating door het bestuur kan de ledenvergadering alsnog tot het lidmaatschap besluiten, echter
slechts met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

7.4

Van het besluit van de ledenvergadering doet het bestuur schriftelijk mededeling aan de kandidaat achter
het ledendeel van de website.

ARTIKEL 8 - LIDMAATSCHAP BEËINDIGING
Het lidmaatschap eindigt door:
8.1

Overlijden van het lid.

8.2

Schriftelijke opzegging door het lid, welke dient te geschieden met inachtneming van een termijn van
tenminste twee maanden voor het einde van het kalenderjaar.

8.3

Royement van het lid door het bestuur wegens het niet-nakomen van financiële verplichtingen, behoudens
beroep binnen één maand na het betreffende besluit van het bestuur op de ledenvergadering.

8.4

Ontzetting van het lid (vervallenverklaring van het lidmaatschap). Deze kan alleen worden uitgesproken bij
besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen, op een van de volgende gronden:
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a.

onwaardig gedrag.

b.

het in ernstige mate door opzet of grove schuld schaden van de belangen van de vereniging of
die van het beroep, dan wel van de beroepsbeoefenaars in het algemeen.

c.

belangrijke overschrijding door een lid van de grenzen van zijn deskundigheid.

ARTIKEL 9 - SCHORSING
9.1

Leden die handelen in strijd met de statuten en/of huishoudelijke reglement en/of beroepscode van de
vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de ledenvergadering of naar de besluiten die het
bestuur krachtens de statuten of als gevolg van opdracht van de ledenvergadering genomen heeft, kunnen
door het bestuur worden geschorst voor maximaal een half jaar.

9.2

Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden
het recht op de ledenvergadering, waar hun schorsing en/of voorstel tot ontzetting worden behandeld, aan
de beraadslagingen deel te nemen.

9.3

Indien een besluit tot schorsing niet uiterlijk binnen zes maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontzetting, herleven alle rechten van de geschorste persoon.

ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
11.1

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden.

11.2

De ledenvergadering bepaalt het aantal leden van het bestuur binnen het in lid 1 omschreven aantal.

11.3

De ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur uit de leden.

11.4

Bij het huishoudelijk reglement wordt geregeld op welke wijze het rooster van aftreden voor de leden van
het bestuur zal worden vastgesteld.

11.5

Leden van het bestuur die in enigerlei kwaliteit tot lid van het bestuur zijn benoemd en die kwaliteit
verliezen, houden op lid van het bestuur te zijn.

11.6

Tussentijdse vacatures in het bestuur worden zo spoedig mogelijk vervuld.

11.7

Gedurende de periode van bestaan van vacatures in het bestuur zijn de zittende bestuursleden tot het
uitoefenen van de volledige bestuurstaak bevoegd.

11.8

Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld op welke wijze bestuursleden door de ledenvergadering worden
gekozen.

11.9

Verkiesbaar voor een bestuursplaats zijn leden.

11.10 Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
11.11 Iedere bestuurder heeft het recht om een stem uit te brengen.
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ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
12.1

Het bestuur is belast met de handhaving van de statuten en reglementen van de vereniging. Het regelt en
beslist voorts alles, waarvan de regeling en beslissing niet bij of krachtens deze statuten of reglementen
uitdrukkelijk aan andere organen is of wordt opgedragen.

12.2

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot:
a.

het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

b.

het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis bij huishoudelijk
reglement te bepalen bedrag wordt vastgesteld.

c.

het optreden in rechte, waaronder het voeren van arbitrale procedures.

ARTIKEL 13 - VERGADERING
13.1

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of tenminste drie leden van het bestuur dit
schriftelijk verzoeken.

13.2

Geeft de voorzitter binnen een maand na een schriftelijk verzoek, als in lid 1 van dit artikel bedoeld,
daaraan geen gevolg, dan hebben de desbetreffende leden van het bestuur het recht zelf een vergadering
van het bestuur bijeen te roepen.

ARTIKEL 14 - DAGELIJKS BESTUUR
14.1

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging.
Door het bestuur worden uit de andere leden van het bestuur plaatsvervangers gekozen voor
respectievelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, welke plaatsvervangers optreden bij
verhindering of afwezigheid van degenen, tot wier vervanging zij zijn aangewezen.

14.2

De taakomschrijving van de leden van het bestuur zal bij huishoudelijk reglement geregeld worden.

14.3

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, met de voorbereiding van de
bestuursvergadering, met de uitvoering van besluiten van het bestuur en met het financieel beheer.

14.4

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Tevens zijn twee leden van het dagelijks
bestuur, gezamenlijk handelend bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 15 - LEDENVERGADERING
15.1

Minstens één maal per jaar wordt een ledenvergadering bijeen geroepen, waarin de door statuten, uit
reglement of bestuur voorziene verkiezingen en uitspraken plaats vinden.

15.2

Daarenboven kan een ledenvergadering worden belegd als:
a.

het bestuur dit wenst
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b.

een bij huishoudelijk reglement nader te bepalen aantal leden van de vereniging dit wenst; deze
leden geven dit schriftelijk te kennen aan het bestuur, dat de ledenvergadering binnen twee
maanden na ontvangst van dat verzoek uitschrijft; blijft het bestuur in gebreke, dan hebben deze
leden zelf de bevoegdheid deze ledenvergadering uit te schrijven.

ARTIKEL 16 - STEMMINGEN
16.1

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

16.2

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan
wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij stemmen over personen geen van de
kandidaten een meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die
de meeste stemmen op zich verenigden; indien bij herstemmen opnieuw de stemmen staken, beslist het
lot. Voor iedere te vervullen vacature wordt afzonderlijk gestemd.

16.3

Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.

16.4

Leden kunnen bij stemming het aantal stemmen uitbrengen dat hen krachtens het huishoudelijk reglement
is toegekend.

16.5

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming
verlangt.

16.6

Behoudens de verkiezing van bestuursleden kunnen leden zich bij stemmingen niet schriftelijk of
mondeling laten vertegenwoordigen. Betreft het een stemming over bestuurder(s) dan kan de
vertegenwoordiging maximaal één lid of aspirant-lid zijn.

ARTIKEL 17 - REGLEMENTEN
17.1

Door de ledenvergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld, welk reglement geen bepalingen
mag bevatten in strijd met deze statuten.

17.2

Voorts zullen door de ledenvergadering ook andere reglementen kunnen worden vastgesteld, waarbij
eveneens het in deze statuten gestelde in acht genomen dient te worden.

ARTIKEL 18 - GELDMIDDELEN
18.1

18.2

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.

de jaarlijkse contributie van de leden.

b.

inkomsten uit contributies, advertenties, abonnementen en studiefaciliteiten.

c.

vrijwillige bijdragen, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten.

d.

renten, subsidies en toevallige baten.

De ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van de contributies en bijdragen vast.
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18.3

Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van de contributie te verlenen.

18.4

Als aan schenkingen of andere bijdragen voorwaarden verbonden zijn, beslist de ledenvergadering over
het aanvaarden daarvan.

ARTIKEL 19 – DE KASCOMMISSIE
19.1

Het financiële beheer van de penningmeester wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie, die uit
tenminste twee leden bestaat.

19.2

De penningmeester moet de kascommissie inzage geven in alle stukken die op de financiën van de
vereniging betrekking hebben.

19.3

De kascommissie brengt over haar bevindingen verslag uit aan de ledenvergadering; de kascommissie
kan zich desgewenst, op kosten van de vereniging, laten bijstaan door een accountant of een andere
deskundige als de controle een bijzondere deskundigheid vereist.

ARTIKEL 20 – STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN JURIDISCHE FUSIE
20.1

Tot wijziging van de statuten, tot ontbinding van de vereniging en/of tot juridische fusie kan slechts worden
besloten in een opzettelijk daartoe belegde ledenvergadering met tenminste tweederde van het totaal van
de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

20.2

In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur en wordt het na die vereffening
eventueel resterende vermogen aangewend tot een door de ledenvergadering aan te geven doel, wat
zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel van de vereniging.

20.3

Voor statutenwijziging of ontbinding kan het bestuur ook besluiten tot een stemming per brief onder alle
leden; in dat geval is een gewone meerderheid van de schriftelijk uitgebrachte stemmen voldoende.

ARTIKEL 21 - SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur brengt
een dergelijk besluit op de eerstvolgende ledenvergadering ter kennis van de leden.
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