Invloed en zeggenschap
Regeling waarin de invloed en zeggenschap van leden, donateurs, stakeholders en
derde partijen (sponsors) transparant is vastgelegd
1. Statuten
Dit is o.a. vastgelegd in de statuten van Hemangiomen en Vasculaire malformaties ouderen patiëntenvereniging (HEVAS), vastgesteld op 28 februari 2007.
Hieronder, de relevante artikelen.
De hoogte van de jaarlijkse bijdrage

Artikel 8 lid 1: De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage.
De jaarlijkse bijdrage zal door de algemene vergadering worden vastgesteld. Voor de
bepaling van de jaarlijkse bijdrage kan een indeling in categorieën worden gemaakt.
Rechten begunstigers
Artikel 9: Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten
worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde
bijeenkomsten bij te wonen.
Bestuur
Artikel 10 lid 1: Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen onder wie een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.
De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering benoemd uit meerderjarige
leden.
Artikel 10 lid 2: De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, behouders het bepaalde in lid 3.
Tot het opmaken van een zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een
voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij
het bestuur worden ingediend. De voorgedragen bestuursleden moeten voor de stemming
schriftelijk verklaren een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
Bestuurstaak Vevtegenwoordiging
Artikel 13 lid 4: Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
Artikel 13 lid 5: Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Verantwoording door bestuur

Artikel 14 lid 3: Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid rekening en verantwoording in rechte van
het bestuur vorderen.
Algemene vergadering

Artikel 15 lid 2: Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen
onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag
van de aldaar benoemde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
Artikel 15 lid 3: Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
Artikel 15 lid 4: Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende gedeelte der stemmen verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of
bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veelgelezen
dag- of nieuwsblad.
Toegang en stemrecht
Artikel 16 lid 1: Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging
en alle begunstigers.
Artikel 16 lid 4: Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 18 lid 3: Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Artikel 18 lid 4: Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Artikel 18 lid 5:Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft aldan weder niemand de
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beiden is gekozen.
Artikel 18 lid 6: Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
Artikel 18 lid 7: Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle andere stemmingen
geschieden mondeling. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming
verlangt.
Artikel 18 lid 8: Een eenstemming besluit van alle leden, ook al zijn ze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering.
Artikel 18 lid 9: Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene
stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet
op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
Bijeenroepen algemene vergadering
Artikel 19 lid 1: De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister
bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagr ten minste zeven dagen.
Artikel 19 lid 2: Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 20.
Statutenwijziging
Artikel 20 lid 1: In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat - aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld,
Artikel 20 lid 2: Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 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.
Artikel 20 lid 3: Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de
uitgebrachte stemmen.

2. Klachtregeling

Verder heeft HEVAS een interne klachtregeling. Hierin is vastgelegd wat onder een klacht
wordt verstaan, wie een klacht mag indienen, hoe een klacht moet worden ingediend en wat
er met een klacht gebeurt na indiening.

