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STATUTENWIJZIGING
dossier
:2020.000829.01
referentie
:KS\KS

Heden, negentien november tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. Karel
Jacobus Maria Schretlen, notaris te Geldrop-Mierlo:
mevrouw DORIEN SCHEFFER, geboren te Eindhoven op éénentwintig
december negentienhonderd negenenzestig, legitimatie: paspoort met nummer
NMBFDB210, geldig tot achttien augustus tweeduizend vierentwintig, uitgegeven
te Geldrop-Mierlo op achttien augustus tweeduizend veertien, wonende te 5662 TT
Geldrop, Nieuw Erfseweg 45, gehuwd,
te dezen handelend als vertegenwoordigingsbevoegd gevolmachtigde van de
vereniging: Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers, statutair gevestigd te
Valkenswaard, kantoorhoudende te Geldrop, Nieuw Erfseweg 45, postcode 5662
TT, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
17190578.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte te zullen
overgaan tot wijziging van de statuten van genoemde vereniging, waartoe zij vooraf
te kennen gaf:
- de vereniging werd opgericht op twee mei tweeduizend zes
en de statuten der vereniging werden laatstelijk gewijzigd vastgesteld bij akte,
op twintig november tweeduizend vijftien verleden voor mr. J.B. in 't Hout,
destijds notaris te Heeze-Leende;
- overwegende dat in een eerdere vergadering van twaalf september tweeduizend
twintig niet het statutair vereiste aantal leden aanwezig was, zodat niet
rechtsgeldig het besluit tot statutenwijziging kon worden genomen werd in de
daaropvolgende algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op
veertien november tweeduizend twintig werd rechtsgeldig besloten tot
wijziging van de statuten der vereniging, zulks blijkens de notulen van die
vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte is vastgehecht;
- in voormelde notulen is ook een volmacht aan de comparante verleend ter
ondertekening van deze akte en ter afwerking daarvan.
Overgaande tot de voorgenomen wijziging verklaarde de verschenen persoon, dat
de statuten der vereniging met inachtneming van bedoelde wijziging, in zijn geheel
worden vastgesteld als volgt:
STATUTEN
Naam, zetel en duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam ‘Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers’ (BSW).
Zij heeft haar zetel te Valkenswaard. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde
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tijd.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft als doel:
a. Een open draagvlak te vormen voor natuurlijke personen die de vier-jarige
opleiding tot Spiritueel Werker bij spiritueel centrum Aurora succesvol
hebben afgerond met een certificaat of diploma;
b. Spiritualiteit volwaardig in de maatschappij te zetten met belangrijke
kenmerken zoals aardsheid, bezieling, puurheid, uniciteit en
gelijkwaardigheid.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het behartigen van de individuele en gemeenschappelijke beroepsbelangen
van de leden;
b. het bevorderen en verder ontwikkelen van deskundige beroepsuitoefening
en praktijkvoering;
c. het organiseren van na- en bijscholingstrainingen en andere
bijeenkomsten;
d. het nastreven van kwaliteit door middel van het stellen van voorwaarden
voor het verkrijgen van het lidmaatschap en de beroepsuitoefening
Lidmaatschap
Artikel 3
Leden
1. De vereniging kent leden.
2. Leden van de vereniging voldoen aan de bij statuten en reglementen gestelde
vereisten, en hebben zich als zodanig aangemeld en zijn door de vereniging als
lid toegelaten. Dit kunnen leden zijn die zowel praktijk- als niet praktijk
voerend zijn.
Einde van het lidmaatschap
3. Het lidmaatschap eindigt;
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten, plichten en
bevoegdheden die in samenhang met de vereniging zijn ontstaan of zijn
verleend.
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6.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
8. Een besluit tot ontzetting of opzegging van het lidmaatschap van de vereniging
wordt schriftelijk met opgave van redenen aan het lid medegedeeld. Het staat
de betrokkene open om binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving
bij de algemene ledenvergadering in beroep te gaan. Hij dient dit binnen een
week schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken. Wanneer binnen een week
na ontvangst van de kennisgeving het lid niet in beroep is gegaan vervalt het
lidmaatschap per direct. Gedurende de beroepstermijn is hij geschorst en mag
hij de titel spiritueel werker niet voeren.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar op welke wijze
dan ook eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage, met eventuele
verhogingen, over het lopende verenigingsjaar verschuldigd.
Algemene ledenvergadering
Artikel 4
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de e-mail adressen of indien deze niet
aanwezig zijn aan de postadressen van de leden volgens het ledenregister.
2. De termijn voor de oproeping van een algemene ledenvergadering bedraagt
tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen
onderwerpen vermeld.
3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de
jaarvergadering komt aan de orde; het jaarverslag en de balans, staat van baten
en lasten met toelichting met het verslag van de kascommissie.
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk acht.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende van de stemmen
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien
aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.
Toegang en stemrecht
6. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de in artikel 3.1 genoemde
leden en bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn. Geschorste leden
hebben alleen toegang tot de algemene ledenvergadering als hun beroep
daadwerkelijk behandeld wordt.
7. Over toegang van andere personen beslist de algemene ledenvergadering.
8. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
9. Ieder stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk
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machtigen namens hem te stemmen. De gemachtigde kan slechts één lid
vertegenwoordigen. De machtiging kan enkel geagendeerde onderwerpen
betreffen.
Voorzitterschap - notulen
10. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de
vereniging.
11. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden, door het
bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin
zelf.
12. Van het besprokene in elke vergadering worden notulen gemaakt door de
secretaris of een andere daartoe aangewezen persoon die op de eerstvolgende
vergadering wordt goedgekeurd.
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
13. De procedure van de algemene ledenvergadering wordt geregeld bij reglement.
14. De algemene ledenvergadering neemt besluiten als ze bijeen zijn in
vergadering en wel met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
tenzij in de statuten anders is bepaald.
Statutenwijziging
15. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door
een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
16. Het bestuur zal 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.
17. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht dit voorstel tot statutenwijziging bij het
bestuur op te vragen.
18. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen in de vergadering, waarin tenminste twee/derde van de
leden tegenwoordig zijn.
19. Is dit laatste niet het geval, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede
algemene ledenvergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het
voorstel zoals dat in de vorige algemene ledenvergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Het bestuur
Artikel 5
Samenstelling en functies
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Het bestuur
kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het
dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het
dagelijks bestuur komt bijeen voor overleg ingeval van spoedeisende zaken
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zoals calamiteiten, ongevallen en klachten.
2. De benoeming van de eerste bestuursleden, de vaststelling van het aantal
bestuursleden en de functieverdeling tussen de bestuursleden geschiedt voor de
eerste maal bij deze akte. De benoeming van bestuursleden en de vaststelling
van het aantal bestuursleden geschiedt in het vervolg door de algemene
ledenvergadering. Bestuursleden behoeven geen leden van de vereniging te
zijn.
3. Een bestuurslid kan meer dan één functie in het bestuur bekleden, behoudens
de functies van voorzitter en secretaris welke niet in één persoon verenigbaar
zijn.
4. De secretaris of een daartoe aangewezen persoon maakt notulen van elke
vergadering die bij voorkeur tijdens de eerstvolgende vergadering door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vervanger aan te
wijzen. Bovendien is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering te organiseren om een nieuw bestuurslid te kiezen.
6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
a. de voorzitter;
b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde
gevallen speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.
Onkostenvergoeding
7. Bestuursleden, leden van commissies krijgen een vergoeding voor de door hen
gemaakte kosten om zitting te hebben in het bestuur.
Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing
8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door bedanken, door overlijden,
ontslag en door periodiek aftreden. Een bestuurslid kan ten alle tijden met
opgave van redenen zelf ontslag nemen.
9. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene ledenvergadering met opgave van redenen worden
ontslagen of geschorst.
10. Om de drie jaar treedt ten minste één der bestuursleden af volgens een door het
bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid is
terstond herbenoembaar. Een bestuurslid kan vier periodes van drie jaar zitting
hebben in het bestuur.
Bevoegdheden van het bestuur
Artikel 6
1. Tot de taken van het bestuur behoren het besturen van de vereniging, het
organiseren van de algemene ledenvergadering, het samenwerken met de
diverse benoemde commissies, het bijhouden van de begroting en financiën en
verslaglegging.
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2.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3, eveneens
goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor de volgende besluiten:
I. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen
een bedrag of waarde van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) te
boven gaande, onverminderd het hierna bepaalde;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
en geven van registergoederen;
b. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;
c. het te leen verstrekken van gelden alsmede het te leen opnemen van
gelden waaronder niet is inbegrepen het gebruik maken van een aan
de vereniging verleend bankkrediet;
d. 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 die rechtsmaatregelen die geen
uitstel kunnen lijden;
e. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
De algemene ledenvergadering kan bepalen dat het bestuur goedkeuring
behoeft voor het aangaan van andere rechtshandelingen, mits de algemene
ledenvergadering in het daartoe strekkend besluit die rechtshandelingen
duidelijk omschrijft.
Op het ontbreken van goedkeuring voor de in dit artikellid bedoelde besluiten
kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
Slotbepaling
5. In alle gevallen waarin door de statuten en reglementen niet is voorzien, beslist
de algemene ledenvergadering.
Financiën
Artikel 7
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na
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afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en
lasten en de begroting van het lopende jaar met een toelichting ter goedkeuring
aan de vergadering over.
4. De goedkeuring van de jaarrekeningen, de balans en de begroting impliceert de
ontlasting voor de bestuursleden. De bestuursleden zijn niet hoofdelijk
aansprakelijk voor financiële verliezen van de vereniging, tenzij de wet anders
bepaalt.
5. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een kascommissie van
tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De
kascommissie onderzoekt de financiële stukken en brengt aan de algemene
ledenvergadering en het bestuur schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
6. Leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.
7. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Ontbinding
Artikel 8
1. De vereniging kan worden ontbonden via dezelfde stemprocedure als bij een
statutenwijziging door een besluit van de algemene ledenvergadering.
2. In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene ledenvergadering een of
meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit
tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven. Met instemming van 2/3 meerderheid van stemmen van de
leden.
Reglementen
Artikel 9
1. De algemene ledenvergadering stelt een ledenprofiel vast. De algemene
ledenvergadering kan ook andere reglementen vaststellen, waarin onderwerpen
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel 4.15 tot en met 4.19 van overeenkomstige toepassing.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen
personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe
bestemde documenten vastgesteld.
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Deze akte is verleden te Geldrop-Mierlo op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn
gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon
en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

