
Statuten en regelgeving van de Dutch Society of
NeuroRehabilitation                                    
 

Artikel 1: Naam
 
De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR.
 
              Artikel 2: Een non-profit organisatie.
 
De DSNR heeft geen winstoogmerk en geen enkel deel van de netto opbrengst zal
ten goede komen aan een privé persoon of lid. De DSNR blijft onafhankelijk.

 
              Artikel 3: Adres van de DSNR
 
Het adres van DSNR is het adres waar het kantoor gevestigd is.
                    
              Artikel 4: Doelstellingen
 
Het bevorderen van de ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van
neurorevalidatie in Nederland.
 
Het bevorderen van het uitwisselen van kennis en de samenwerking tussen
onderzoekers die zich richten op meer fundamentele onderzoeksvragen en degenen
die toegepast onderzoek doen.
 
Het mogelijk maken van de uitwisseling van kennis en onderzoeksbevindingen
tussen de verschillende disciplines.
 
Het doen van aanbevelingen voor verder onderzoek.
 
Het stimuleren en ontwikkelen van congruente onderwijsprogramma’s voor
neurorevalidatie, gebaseerd op het wetenschappelijk best beargumenteerde bewijs.
 
              Artikel 5 a : Lidmaatschap
 



De DSNR is toegankelijk voor alle professionals die interesse hebben in
neurorevalidatie ongeacht geslacht, ras, geloof, handicap, filosofische of politieke
overtuiging of nationaliteit.
De raad van bestuur zal de richtlijnen, distributie en lidmaatschapseisen bepalen en
zal alle aspirant leden screenen en toelaten bij een gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige bestuursleden.
 
Er bestaan twee soorten lidmaatschappen :
Gewoon lidmaatschap
Buitengewoon lidmaatschap
 
 
 
              Artikel 5 b : Gewoon lidmaatschap
 
Lidmaatschap van de DSNR staat open voor iedere professional die zich beweegt op
het vlak van de gezondheidszorg en die interesse heeft in neurorevalidatie. Aspirant
leden moeten voorgedragen worden door een gewoon lid en goedgekeurd worden
door de raad van bestuur (zie artikel 6a). Gewone leden worden geregistreerd in de
ledenlijst van de DSNR.
Gewone leden hebben stemrecht tijdens de algemene vergaderingen die van tijd tot
tijd plaats zullen vinden. Leden zijn contributie verschuldigd en de hoogte van de
contributie wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
 

Artikel 5 c : Buitengewoon lidmaatschap
 
Erelidmaatschap:
Ereleden kunnen door de raad van bestuur van de DSNR gekozen worden uit de
groep personen die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan zowel de lokale
als globale ontwikkeling van neurorevalidatie. Ereleden moeten door ten minste twee
leden van de raad van bestuur voorgedragen worden en kunnen benoemd worden
als ten minste twee derde van de raad van bestuur voor stemt. Het erelidmaatschap
kan verleend worden tijdens een algemene vergadering van de DSNR.
 

Artikel 5 d : Buitengewoon lidmaatschap
 
Bedrijfslidmaatschap
Elke organisatie, bedrijf of stichting dat belangstelling heeft voor promotie van de
ontwikkeling van neurorevalidatie komt in aanmerking een bedrijfslidmaatschap, dat
na goedkeuring van de raad van bestuur. Hiervoor is jaarlijks een contributie
verschuldigd van 35,--Euro. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de raad van
bestuur. Het bedrijfslidmaatschap geeft geen stemrecht.
 

Artikel 5 e : Buitengewoon lidmaatschap
 
Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van of het opzeggen door het lid. De
raad van bestuur van DSNR houdt zich het recht voor elk lid te royeren. De raad van
bestuur van DSNR zal beslissen tot royement bij een meerderheid van de stemmen
van de raad van bestuur.
 



 
Artikel 6 a : Raad van Bestuur

 
De activiteiten door de DSNR zullen bestuurd worden door de raad van bestuur. Alle
leden van de raad van bestuur hebben gelijke stemrechten. De raad van bestuur zal
als volgt worden samengesteld:
Leden van de raad van bestuur worden gekozen worden voor een termijn van drie
jaar door alle stemgerechtigde leden tijdens de algemene vergaderingen van de
DSNR die elke tien jaar bepaald worden en jaarlijks worden gehouden, te beginnen
op 11 november 2008.
 
 
 
 
 
Bestuursfuncties :
 

• Voorzitter
• Vice-voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Drie leden van de raad van bestuur met een gewoon lidmaatschap

 
Artikel 6 b : Lidmaatschap

 
Lidmaatschap van de DSNR staat open voor iedere professional die zich beweegt op
het vlak van de gezondheidszorg en die interesse heeft in neurorevalidatie. Aspirant
leden kunnen voorgedragen worden door een gewoon lid en goedgekeurd worden
door de raad van bestuur.
Registratie komt tot stand als het lid geregistreerd staat in de ledenlijst van de DSNR.
Gewone leden hebben stemrecht tijdens iedere algemene vergaderingen die
regelmatig plaats zullen vinden. Leden zijn contributie verschuldigd en de hoogte van
de contributie wordt vastgesteld door de raad van bestuur (35 Euro).
 
 

Artikel 6 c : Vergaderfrequentie:
 
De raad van bestuur zal proberen elke vier maanden een vergadering te beleggen
tijdens een congres of andere gelegenheid die zich daarvoor leent. De raad van
bestuur komt ten minste een keer per jaar samen. Een gewone meerderheid van alle
leden die aanwezig zijn tijdens een vergadering zal een quorum (van vijf leden)
samenstellen.
Alle grote beslissingen door de DSNR zullen worden genomen door een gewone
meerderheid van stemmen van de raad van bestuur tenzij een tweederde
meerderheid vereist is volgens de statuten. Bij het staken van de stemmen zal de
stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.
 

Artikel 6 d : Bestuurfuncties
 



De raad van bestuur zal gekozen worden door leden met stemrecht tijdens de
algemene vergaderingen die elke vijf jaar gehouden zullen worden in de maand
januari, te beginnen in het jaar 2008. De naar behoren gekozen leden van de raad
van bestuur zullen onder elkaar de bestuursfuncties verdelen. Zij worden voor de
duur van vijf jaar gekozen behalve als een functie vrijkomt vanwege overlijden,
opzeggen door het lid of verwijdering uit de functie of het lidmaatschap. Met
uitzondering van de functies Voorzitter en Vice-voorzitter waarvoor een plan van
opvolging verplicht is, zullen de overige leden van de raad van bestuur uit de kring
van de actieve leden binnen de DSNR een lid kiezen om de vacant gekomen positie
op te vullen.
 
Als de vice-voorzitter wordt herkozen als lid van de raad van bestuur zal hij/zij
automatisch de functie van voorzitter bekleden voor de komende termijn.
 

 
 
 
 
 
 
Artikel 7 a : Bestuursleden

 
Voorzitter – Het is de taak van de voorzitter om alle vergaderingen van de DSNR te
leiden. Hij/zij houdt toezicht op de lopende zaken van de vereniging onder toezicht
van de raad van bestuur. Met instemming en toestemming van de raad van bestuur
zal de voorzitter commissies in het leven roepen om projecten en activiteiten te
organiseren. De voorzitter zal een kiescommissie van drie leden aanstellen. Hij/zij
mag ook in noodgevallen speciale commissies samenstellen als de raad van bestuur
dat nodig acht.
 
De voorzitter vertegenwoordigt de DSNR tijdens vergaderingen van de WFNR. De
voorzitter is verantwoordelijk voor ondersteuning van de voorzitter voor wat betreft de
dagelijkse organisatorische activiteiten van DSNR. De voorzitter zal nauw moeten
samenwerken met de penningmeester, de secretaris en de overige leden van de
raad van bestuur
 
            Artikel 7 b : Vice voorzitter
 
Vice-voorzitter - Tijdens de afwezigheid van de voorzitter, of als hij/zij – om welke
reden dan ook – niet in staat is om zijn functie te vervullen, zal de vice-voorzitter zijn
functie en bevoegdheden overnemen en al zijn taken vervullen. In het geval dat de
functie van voorzitter door welke reden dan ook permanent vacant komt zal de vice-
voorzitter het restant van de termijn de functie van voorzitter bekleden. In dat geval
zal de secretaris de functie van vice-voorzitter overnemen naast zijn/haar eigen
functie.
 

Artikel 7 c : Secretaris
 
Secretaris – De secretaris is hoofdverantwoordelijke voor de administratie van DSNR
en de bewaking daarvan en tevens verantwoordelijk voor het vastleggen van de



notulen tijdens alle vergaderingen en de verspreiding daarvan. In het geval de functie
van vice-voorzitter vrij komt te vallen zal de secretaris deze functie op zich nemen.
 

Artikel 7 d : Penningmeester
 

Penningmeester – Het is de taak van de penningmeester om de contributies te innen
en dit geld bij een betrouwbare bank die in overleg met de raad van bestuur is
gekozen weg te zetten. Hij/zij zal uitsluitend tegen overlegging van bewijsstukken die
opgesteld zijn door leden van de raad van bestuur en goedgekeurd zijn door de
voorzitter of in geval van diens absentie door de vice-voorzitter of op instructie van de
raad van bestuur betalingen verrichten. Hij/zij zal verantwoording afleggen voor al het
kapitaal en betalingen op die momenten en op die manier waarop de raad van
bestuur dat aangeeft en hij/zij zal overzichten leveren van alle bonnen en betalingen
op elke reguliere of jaarlijkse vergadering of op andere manieren zodra zulke
bewijsstukken beschikbaar zijn.
Hij/zij zal van tijd tot tijd aanvullende verslagen maken indien de raad van bestuur
daarom vraagt. De voorzitter en penningmeester moeten alle rekeningen/betalingen
ondertekenen.
In geval van afwezigheid van een van de twee hebben de vice-voorzitter en de
secretaris ook tekenrecht. Kopieën van originele, gespecificeerde rekeningen, indien
aanwezig, dienen alle declaraties te vergezellen en opgenomen te worden in de
boekhouding van de penning-meester.
 
           

Artikel 7 f : Overige leden
 
Overige leden van de raad van bestuur – Drie gewone leden van de raad van
bestuur worden aangewezen om de hoofdfunctionarissen te ondersteunen en om
indien dat aan de orde is om leiding te geven aan specifieke taken of die zelf uit te
voeren op verzoek van de voorzitter of het bestuur. Zij mogen zitting nemen in of deel
uitmaken van alle commissies of subcommissies van de raad van bestuur.
 

 
Artikel 8 : Financiën
 

Het fiscale jaar van DSNR is een kalenderjaar en begint op de 1e dag van januari en
eindigt op de 31e december van elk jaar. De penningmeester is verantwoording
schuldig aan de raad van bestuur en aan alle leden ten aanzien van alle financiële
zaken betreffende de organisatie.
De raad van bestuur zal een geschikte bank kiezen en een goede regeling treffen ten
aanzien van tekenbevoegdheid en zal via de penningmeester zorgen voor een
zorgvuldige en open beleid ten aanzien van de financiële zaken van DSNR. De
balans wordt jaarlijks aan de raad van bestuur gepresenteerd en via een nieuwsbrief,
e-mail bericht of op ieder congres aan alle leden bekendgemaakt. De balans zal door
een externe toezichthouder gecontroleerd worden.
 
DSNR zal zoveel mogelijk gefinancierd worden uit baten afkomstig van congressen,
contributies van gewone en buitengewone leden en donaties van natuurlijke
personen, bedrijven of uit publicaties.
 



Artikel 11 : Algemene vergadering
 

Jaarlijks zal er een algemene vergadering gehouden worden in de maand januari. Dit
biedt de raad van bestuur de gelegenheid om het voorliggende jaar te evalueren.
Nieuwe bestuursleden en leden van de raad van bestuur zullen elke 3e algemene
vergadering (te beginnen in januari 2008) gekozen worden. Leden worden gekozen
bij een gewone meerderheid van de stemmen. Aspirant leden moeten eerst
genomineerd worden door tenminste twee leden.
 

Artikel 12 : Wijziging van deze statuten
 

Wijzigingen van deze statuten kunnen worden voorgesteld door elk lid van de
algemene vergadering. Voorstellen tot wijziging moeten minstens twee maanden
voor een vergadering van de raad van bestuur of een algemene vergadering worden
voorgelegd aan de secretaris. Elke voorgestelde wijziging kan alleen door tweederde
van de leden van de raad van bestuur goedgekeurd worden. Een wijziging van de
statuten, goedgekeurd door de raad van bestuur, vereist de goedkeuring van
tweederde van de stemmen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering of een
buitengewone algemene vergadering die van tijd tot tijd kan worden bijeengeroepen.
Indien er een buitengewone algemene ledenvergadering noodzakelijk blijkt te zijn
dan dient deze minstens twee maanden van tevoren te worden aangekondigd door
de secretaris.
 

 
 
 
 
 
Artikel 13 : Opheffing van de vereniging
 

Voor vrijwillige opheffing van DSNR is een tweederde meerderheidsstem van de raad
van bestuur, ondersteund door een tweederde meerderheid van de leden bij een
algemene vergadering nodig. Indien er een buitengewone algemene
ledenvergadering nodig is dan dient deze minstens drie maanden van tevoren te
worden aangekondigd door de secretaris.
Alle eventuele bezittingen van de vereniging zullen in het geval van opheffing worden
gedoneerd aan een non-profit organisatie die op nationaal niveau neurorevalidatie
ondersteunt.
 

Artikel 14 : Ratificatie van deze statuten en verordeningen
 

Dit statuut met nadere verordeningen dient te worden geratificeerd door de
kaderleden van DSNR die aanwezig zijn bij de eerste algemene vergadering.
 
Aangenomen op de … januari 2008 in Utrecht door de bevestigende stemmen van
de leden die hieronder getekend hebben en die een meerderheid vormen van de
leden van de vereniging tijdens een bijzondere vergadering die als doel ratificatie van
deze statuten had.
 



Indien erkenning als rechtspersoon wordt verleend dan is ondertekening door de
verleners hiervan noodzakelijk.
Indien gedeponeerd na de erkenning als rechtspersoon dienen deze statuten met
verordeningen door een meerderheid van de leden te zijn ondertekend en vergezeld
te zijn door een bewijsstuk van de raad van bestuur van wijziging van de
verordeningen.
 


