STATUTENWIJZIGING
NEDERLANDSE VERENIGING VAN SPOEDEISENDE HULP ARTSEN (N.V.S.H.A.)
(PB60343)
(ontwerp de dato 20 november 2020)

Vandaag * tweeduizend twintig, verschijnen voor mij, Mr *, notaris te Lansingerland:
* te deze handelende als bestuurslid van de vereniging: Nederlandse Vereniging Van
Spoedeisende Hulp Artsen, gevestigd te Utrecht, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht,
Handelsregister nummer 34122498 en als zodanig laatstgenoemde vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigende.
De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen op * tweeduizend twintig
door de leden van voornoemde vereniging - bij welk besluit de comparant tevens tot het
doen verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van de vereniging zodanig te
wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:
Begrippenlijst:
AIOS SEG:
SEH-arts in opleiding;
ALV:
Algemene Leden Vergadering;
Bestuur:
Bestuur van de NVSHA;
HHR:
Huishoudelijk reglement;
KNMG:
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst;
PVC:
Plenaire Visitatie Commissie;
RGS:
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten;
Schriftelijk:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
SEH-arts KNMG : de als spoedeisendehulp-arts KNMG gevestigde arts(en);
q.q.:
qualitate qua; in de capaciteit van/in hoedanigheid van/ambtshalve.
NAAM DOEL EN MIDDELEN
Artikel 1
1. De Vereniging draagt de naam Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp
Artsen en is gevestigd te Utrecht. De Vereniging wordt in deze statuten ook aangeduid
als "NVSHA".
2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.
3. De duur van de Vereniging is onbepaald.
Artikel 2
1. De Vereniging heeft zonder winstoogmerk tot doel de bevordering en borging van de
kwaliteit en de emancipatie van de spoedeisende geneeskunde, de belangen van
patiënten met een spoedeisende zorgvraag en de vertegenwoordiging van de SEH-arts
KNMG.
2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten en de publicatie van de handelingen van deze
bijeenkomsten;
b. het bevorderen van de opleiding tot SEH-arts KNMG;
c. het oprichten van subverenigingen;
d. het instellen van werkgroepen en commissies waaraan taken worden opgedragen;
e. het samenwerken met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal;
f. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek;

g. alle andere wettige middelen.
LEDEN
Artikel 3
1. De leden van de Vereniging worden onderscheiden in gewone leden, aspirant-leden,
internationale leden, ereleden en buitengewone leden.
2. Als gewone leden worden toegelaten:
a. RGS-geregistreerde SEH-arts KNMG;
b. RGS-geregistreerde AIOS SEG;
c. in Nederland werkzame artsen die hun opleiding tot SEH-arts in het buitenlandhebben genoten, en wier opleiding naar het oordeel van het bestuur tenminstegelijkwaardig is aan de opleiding tot SEH-arts KNMG;
d. SEH-artsen KNMG woonachtig/werkzaam in het buitenland;
e. ereleden.
3. Als aspirant-leden worden toegelaten anios en co-assistenten.
4. Als gewone leden worden toegelaten de in lid 2 sub e genoemde SEH-artsen KNMG
woonachtig/werkzaam in het buitenland, doch zij kennen een lagere contributieplicht.
Overige artsen woonachtig/werkzaam in het buitenland gelden als internationale leden.
5. Als ereleden worden op voordracht van het bestuur en met instemming van de ALV
toegelaten:
a). artsen die niet staan geregistreerd als SEH-arts KNMG doch die door hun
aanmelding en die, naar het oordeel van het bestuur van de Vereniging, van
bijzondere inzet en/of belangstelling voor de spoedeisende geneeskunde blijkgeven of zich daarvoor op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt;
b). SEH-artsen KNMG die zich, naar het oordeel van het bestuur van de Vereniging,
op bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt;
c). overige personen die zich naar het oordeel van het Bestuur op bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor de NVSHA.
6. Ereleden worden beschouwd als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van die
contributieplicht.
7. Als buitengewone leden worden toegelaten overige belangstellenden.
Artikel 4
1. Men wordt gewoon lid, aspirant lid, internationaal lid of buitengewoon lid door zich als
zodanig aan te melden bij de secretaris van het Bestuur, onverminderd het- bepaalde
in artikel 3.
2. Het Bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap.
3. Bij niet-toelating wordt dit schriftelijk met redenen omkleed aan de betrokkene
meegedeeld, waarbij tevens de mogelijkheid van beroep op de ALV wordt
vermeld.
4. Na beroep op de ALV beslist deze over toelating.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
a). door overlijden;
b). als het lid een schriftelijke opzegging doet die voor 1 december ontvangen dient te
zijn door de secretaris, waarbij de opzegging ingaat voor het einde van- datzelfde
kalenderjaar;
c). door opzegging namens de Vereniging door het Bestuur in geval de
betrokkene niet aan zijn verplichting van betaling van contributie heeft,
voldaan.
d). door ontzetting welke geschiedt door het Bestuur volgens de regels als vervat- in
artikel 6 van deze statuten.
2. Het gewone lidmaatschap zal -onverminderd het hiervoor bepaalde- door opzegging
namens de Vereniging door het Bestuur eindigen wanneer de RGS- registratie als
SEH-arts KNMG, AIOS SEG of als erkende (plaatsvervangend) opleider vervalt.
3. Het aspirant-lidmaatschap zal- onverminderd het hiervoor bepaalde- van rechtswege

worden omgezet in een gewoon lidmaatschap wanneer het aspirant-lid als AIOS SEG
of SEH-arts KNMG geregistreerd wordt bij de RGS;
4. Uitsluitend de gewone leden van de Vereniging kunnen rechten op de Vereniging doen
gelden.
ROYEMENT Ieden
Artikel 6
Het Bestuur is bevoegd leden te royeren. Royement kan alleen dan plaats vinden
wanneer:
1. een lid niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen (contributie) jegens de Vereniging,
of
2. een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of
de Vereniging en/of de belangen van haar leden op onredelijke wijze benadeelt.
3. Alvorens het Bestuur overgaat tot royement krachtens lid 2 van dit artikel, nodigt het
Bestuur betrokkene uit voor een gesprek inzake het voorgenomen besluit tot royement.
Het lid wordt schriftelijk, met opgave van redenen, van het besluit in kennis gesteld.
Van een besluit tot royement staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst
van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de ALV. Gedurende de
beroepstermijn- en hangende het beroep is het lid geschorst
VERPLICHTINGEN van de leden
Artikel 7
De leden zijn gehouden mee te werken aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de
Vereniging zoals nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement (HHR).
GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse contributie en andere bijdragen der leden;
b. giften, erfstellingen en legaten; en
c. andere inkomsten waaronder heffingen van bijzondere aard.
2. De door de onderscheiden categorieën leden te betalen contributie wordt door de ALV
vastgesteld op voorstel van het Bestuur.
3. Heffingen van bijzondere aard moeten door de ALV worden vastgesteld.
4. Beheer en beschikking over de geldmiddelen van de Vereniging worden in het HHR
geregeld.
5. Binnen de Vereniging functioneert een Kascontrolecommissie, die de ALV adviseert.
De taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie wordt geregeld in het HHR.
6. Het Bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of
gedeeltelijk ontheffing verlenen voor het betalen van contributie in enig verenigingsjaar.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 9
Het Verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar
ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
Artikel 10
1. Ten minste één maal per jaar wordt een ALV gehouden.
2. Voorts worden bijzondere ALV's gehouden, wanneer zulks door het Bestuur
noodzakelijk wordt geacht, dan wel wanneer ten minste tien procent (10%) van de
stemgerechtigde gewone leden hierom schriftelijk verzoeken onder opgave van de te
behandelen punten. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen veertien dagen aan
een dergelijk verzoek te voldoen, hebben de desbetreffende leden het recht zelf een
vergadering bijeen te roepen.
3. De leden ontvangen ten minste acht dagen vóór een vergadering de convocatie en de
agenda.
4. De ALV's worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij diens
afwezigheid de secretaris. Bij afwezigheid van beiden belast het bestuur een ander
bestuurslid met het voorzitterschap van de vergadering. Het Bestuur kan besluiten- om
het voorzitterschap van de Vereniging op voorstel van de ALV, aan een ander lid van

de Vereniging op te dragen voor die gedeelten van de vergadering waarin een beroep
tegen een besluit van het bestuur wordt behandeld.
5. De ALV is bevoegd uitsluitend over de geagendeerde agendapunten als bedoeld in
artikel 10.3 rechtsgeldige besluiten te nemen. Voor besluiten met betrekking tot
wijziging van de statuten, het huishoudelijk reglement of ontbinding van de vereniging
geldt eveneens het bepaalde onder artikel 18, 19 en 20.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de Secretaris of een ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden aan
de ALV ter goedkeuring voorgelegd.
7. Indien en voor zover de wet dit, al dan niet tijdelijk, toestaat kan en mag in afwijking
van artikel 38 lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek het Bestuur bepalen dat leden geen
fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering, onder de volgende
voorwaarden:
a. de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en
b. de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid
gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij
de oproeping zijn vermeld.
c. De onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet
thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de
Vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk
gemaakt voor de leden.
Het Bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg
of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de
omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De
voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de
orde van de vergadering.
Enige afwijking van het in de vorige twee volzinnen gestelde heeft geen gevolgen
voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die heeft plaatsgevonden in een
vergadering die op de in lid 7 genoemde wijze heeft plaatsgevonden.
Bevoegdheden
Artikel 11
1. De ALV benoemt de leden van het bestuur en is bevoegd, onder opgave van redenen,
elk bestuurslid te allen tijde te schorsen of te ontslaan.
2. Op de eerste ALV van het jaar, te houden binnen zes maanden na afloop van het
Verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, wordt door het
Bestuur verslag uitgebracht van de werkzaamheden in het afgelopen Verenigingsjaar.
3. Onder overlegging van een balans en een winst- en verliesberekening, vergezeld- van
een rapport uitgebracht door de Kascontrolecommissie van de Vereniging, legt- het
Bestuur rekening en verantwoording af van het financiële beheer. De bestuurders
ondertekenen de betreffende stukken. Indien een handtekening ontbreekt wordt
daarvan de reden vermeld. Door goedkeuring der jaarstukken door de ALV wordt
décharge verleend voor het financiële beheer.
Besluitvorming ALV
Artikel 12
1.
Alleen de gewone leden hebben stemrecht. Elk gewoon lid heeft één stem.
2.
De wijze van besluitvorming is opgenomen in het HHR.
3.
Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen
stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor
die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
4.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering
worden uitgebracht.
BESTUUR
Taak, werkwijze en besluitvorming Bestuur
Artikel 13

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.
2. De taak, benoemingsprocedure, samenstelling en de zittingstermijnen worden geregeld
in het HHR.
3. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte. Daarnaast komt
vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan twee tezamen handelende bestuurders.
Het Bestuur kan tevens aan Bestuurders volmacht geven om de Vereniging in en
buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
Het Bestuur kan een dergelijke volmacht slechts verlenen na daartoe verkregen
toestemming van de Algemene Leden Vergadering.
4. De taak en werkwijze binnen het Bestuur kan vastgelegd worden in een reglement.
5. De wijze van besluitvorming door het Bestuur is bepaald in het HHR.
6. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden
genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
7. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering zal een schriftelijke vastlegging
plaatsvinden en zal deze schriftelijke vastlegging ter goedkeuring aan de
bestuursvergadering worden voorgelegd .
8. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren
van registergoederen en tot 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.
COMMISSIES
Artikel 14
1. Het Bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies, adviesraden en
wetenschappelijke secties ter ondersteuning van de bestuurstaken.
2. Naast de bestuursondersteunende commissies kent de Vereniging een
Kascontrolecommissie zoals bedoeld in artikel 11.3.
3. De voorzitters van de commissies worden benoemd door de ALV. Met
uitzondering van de Kascontrolecommissie wier leden benoemd worden door de ALV,
worden de leden van de commissies benoemd door het Bestuur van de Vereniging.
4. De aard, samenstelling, taken en bevoegdheden van commissies worden nader
geregeld in het HHR.
OVERIGE GREMIA
Subverenigingen
Artikel 15
Het oprichten van subverenigingen behoeft de goedkeuring van de ALV. Subverenigingen
dienen te voldoen aan de eisen en voorwaarden zoals die in het HHR- zijn vastgelegd.
Concilium Spoedeisende Geneeskunde
Artikel 16
1. Het Concilium Spoedeisende Geneeskunde (ook te noemen: Concilium) is het vaste
adviescollege van de Vereniging inzake onderwijs en opleiding. De taak van het
Concilium bestaat uit het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de
Vereniging over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die
verband houden met de beroepsuitoefening van de AIOS SEG.
2. Samenstelling, taakomschrijving en werkwijze van het Concilium zijn geregeld in het
HHR.
Secties
Artikel 17
De Vereniging kent secties met een specifieke taakopdracht. Secties worden ingesteld en
opgeheven door de ALV. De taak en werkwijze van de afzonderlijke secties worden
geregeld in het HHR. De benoeming van een voorzitter van een sectie geschiedt op
gelijke wijze als bepaald is in artikel 14 lid 3.
VERANDERING VAN DE STATUTEN
Artikel 18
1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) kan een besluit nemen tot wijziging van de
Statuten. Een dergelijk besluit moet genomen worden met een gekwalificeerde

meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een
vergadering, waarin ten minste twee derden van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Mocht het vereiste aantal leden niet ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan roept de voorzitter binnen een tijdvak van
dertig dagen na datum van de vergadering doch niet eerder dan twee weken na de
eerste vergadering een nieuwe ALV bijeen. Alsdan kan tot wijziging van de Statuten
van de Vereniging worden besloten met een gekwalificeerde meerderheid van twee
derden van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
2. Zij, die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de Vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
Vergadering wordt gehouden.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
4. Elk bestuurslid is bevoegd tot het doen opmaken en ondertekenen van die akte.
ONTBINDING
Artikel 19
1. Ontbinding van de Vereniging kan alleen geschieden ten gevolge van een besluit van
de ALV, hetwelk is genomen met een gekwalificeerde meerderheid van twee- derden
van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 18 lid 1 is ten deze van
overeenkomstige toepassing.
2. Bij de ontbinding van de Vereniging is het Bestuur met de vereffening belast, tenzij de
ALV andere voorzieningen treft. Bij het besluit tot ontbinding worden de bevoegdheden
der vereffenaars geregeld.
3. Binnen een jaar na het nemen van een besluit tot ontbinding moeten de vereffenaars
een ALV bijeenroepen om rekening en verantwoording te doen.
4. Het batig saldo van de Vereniging wordt bestemd voor een doel, zoveel mogelijk
overeenkomend met dat van de Vereniging, aan te wijzen door de ALV .
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20
De statuten schetsen het kader waarbinnen de NVSHA de heersende afspraken heeft
vastgelegd. De nadere invulling, aanvullende bepalingen en regels staan beschreven in
het Huishoudelijk Reglement (HHR).
De ALV stelt een HHR en andere reglementen vast. Deze reglementen mogen geen
bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze Statuten.
Wijziging van het HHR kan plaats vinden indien tijdens een ALV met een gekwalificeerde
meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen voor een besluit tot
wijziging aanwezig of vertegenwoordigd is. Er is geen minimum aantal stemgerechtigde
leden voor deze stemming vereist. Verder gelden dezelfde bepalingen als genoemd onder
artikel 10.5.
Overgangsbepaling.
Indien het Wetsvoorstel 34491 in werking treedt, komt artikel 13 lid 3 te luiden als volgt:
1. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging
vertegenwoordigd door het Bestuur.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter, hetzij
twee andere bestuurders.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
1. In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist de ALV.
2. In alle gevallen waarin het HHR niet voorziet, beslist het bestuur.

