STATUTEN
ALGEMEEN:
Art. 1:
De naam van de vereniging is Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage, verkort genaamd "de
VOS".
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf de datum van oprichting zijnde 29 juni 1978.
In deze statuten wordt de vereniging aangeduid als de vereniging als bedoeld in art. 1 of als "de VOS".
Art. 2:
Deze statuten verstaan onder:
A.
B.

C.
D.

"de vereniging": de VOS;
"organen": de algemene ledenvergadering van de vereniging, het bestuur van de
vereniging, door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering ingestelde
commissies;
"leden": de leden van de vereniging;
"opleidingsinstituut": een instituut dat opleidt tot het door de "ALV" van de "VOS" erkend
diploma, en dat naar het oordeel van het bestuur voldoende gekwalificeerde opleiders
heeft, alsmede voldoet aan de door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering te
stellen eisen en voorwaarden.

DOEL:
Art. 3:
De vereniging stelt zich ten doel om met inachtneming van het algemeen belang:
A.
B.
C.
D.

De belangstelling voor de sportverzorging/sportmassage in de meest uitgebreide zin des woords te
bevorderen;
Behartiging van de belangen van haar leden;
Het bevorderen van opleidingsmogelijkheden ter verkrijging van het diploma
Sportverzorging/Sportmassage;
Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de opleiding en de vaktechnische
ontwikkeling van de leden en/of de daaraan verbonden opleiders.
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Art. 4:
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.
I.

Het in of buiten rechten opkomen voor de belangen van één of meer van haar leden,
voorzover dit de opleiding danwel het opleidingsinstituut betreft;
Het opstellen van regelen en algemene richtlijnen;
Het stellen van eisen en voorwaarden aan de leden en/of de aan de leden verbonden
opleider(s), alsmede eisen en voorwaarden aan het door de leden gedreven
opleidingsinstituut;
Het zich doen vertegenwoordigen in colleges en lichamen, waarbij de belangen van de
opleider(s) en/of de leden van de vereniging direct of indirect betrokken zijn;
Te bevorderen dat de belangen van de leden en de aan de leden verbonden opleider(s)
ter kennis wordt gebracht van openbare instanties;
Het houden van al of niet openbare vergaderingen;
Het geven van voorlichting op het gebied van opleiding in relatie tot het diploma
Sportverzorging/Sportmassage;
Het zonodig uitgeven van een orgaan;
Alle andere wettige middelen, welke tot het bereiken van het doel dienstig worden
geacht.

BOEKJAAR:
Art. 5:
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
LIDMAATSCHAP:
Art. 6:
Lid van de vereniging kunnen slechts zijn:
A.
Natuurlijke meerderjarige personen, die één of meer opleidingsinstituten exploiteren als
bedoeld in art. 2 van deze statuten;
B.
Natuurlijke meerderjarige personen, deeluitmakende van een maatschap of andere
vennootschapsrechtelijke samenwerkingsvorm van natuurlijke personen, die één of meer
opleidingsinstituten exploiteren als bedoeld in art. 2 van deze statuten;
C.
Rechtspersonen die één of meer opleidingsinstituten exploiteren als bedoeld in art. 2
van deze statuten.
1. Ingeval van lidmaatschap als bedoeld onder B en C van art. 6 is hetzij de maatschap en/of
vennootschapsrechtelijke samenwerkingsvormen lid, en is de rechtspersoon lid, en de en/of
rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een bepaaldelijk door die maatschap/ander
vennootschapsrechtelijk samenwerkingsverband en/of rechtspersoon aangewezen vertegenwoordiger.
2. De aanmelding als lid van de vereniging dient te geschieden schriftelijk, bij het secretariaat van de
vereniging "de VOS".
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3. Het lidmaatschap duurt van boekjaar tot boekjaar en wordt stilzwijgend verlengd, behoudens het
hierna bepaalde in deze statuten.
4. Toelating als lid kan slechts geschieden indien de betrokkene tenminste één jaar de status van
kandidaat-lid heeft gehad en deze staat niet door het bestuur tussentijds is geëindigd en betrokkene een
door het bestuur vast te stellen entree-geld heeft voldaan.
5. Het bestuur, met inachtneming van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde eisen en
voorwaarden, beslist over toelating van kandidaat-leden;
De algemene vergadering beslist over toelating van leden tot de vereniging, ook die door het bestuur als
kandidaat-lid werden toegelaten.
6. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die zich heeft aangemeld als kandidaat-lid, door het
bestuur wordt afgewezen, kan de algemene ledenvergadering deze alsnog als kandidaat-lid toelaten.
7. Wordt een kandidaat-lid door de algemene ledenvergadering niet als lid toegelaten, dan wordt aan dat
kandidaat-lid de helft van het door deze gestorte entree-geld gerestitueerd.
8. Kandidaat-leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen als hiervoren bedoeld, die ten genoegen
van het bestuur hebben aangetoond dat hij of zij voldoet aan de vereisten en voorwaarden voor het
lidmaatschap als door de algemene ledenvergadering gesteld, en door het bestuur de status van kandidaat-lid is toegekend.
9. Kandidaat-leden hebben alle rechten en verplichtingen die de leden van de vereniging hebben, doch
uitdrukkelijk géén actief en passief stemrecht.
10. In de vereniging worden de rechten en verplichtingen door een lid, zijnde natuurlijk persoon, door dit
lid zelve uitgeoefend, tenzij dit natuurlijk lid bepaaldelijk een derde schriftelijk heeft gevolmachtigd.
11. De rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een door deze aan te wijzen natuurlijke
meerderjarige persoon, die lid is van de vereniging en die daartoe bepaaldelijk schriftelijk door de
rechtspersoon is gemachtigd hetzij door een andere rechtspersoon welke eveneens lid van de
vereniging dient te zijn.
Indien niet ten genoegen van het bestuur van de vereniging vaststaat wie als vertegenwoordiger van het
lid/rechtspersoon optreedt, verliest dat lid of die rechtspersoon, tot het moment dat die onduidelijkheid is
opgeheven, zijn actieve en passieve stemrecht.
12. Een lid van de vereniging of zulks nu een natuurlijk meerderjarig persoon betreft danwel een
maatschap/ander vennootschapsrechtelijke samenwerkingsvorm, danwel rechtspersoon, kan slechts
één ander lid vertegenwoordigen of gemachtigde van maximaal één ander lid zijn.
Uitdrukkelijk is derhalve niet toegestaan dan een lid meerdere leden vertegenwoordigd of als
gemachtigde van meerdere leden optreedt.
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Art. 7:
Het lidmaatschap eindigt door:
A.
Het verlies van de hoedanigheid van opleider, danwel het verlies van hoedanigheid van
opleidingsinstituut als in art. 2 van de statuten bedoeld.
B.
Overlijden van het lid;
C.
Ingeval van een rechtspersoon, door ontbinding van die rechtspersoon, danwel verlies
van de hoedanigheid van opleidingsinstituut als bedoeld in art. 2, door die
rechtspersoon, danwel beëindiging van de activiteiten door die rechtspersoon als opleider of opleidingsinstituut;
D.
Bij natuurlijke personen, ingeval van verlies van hun hoedanigheid van lid van een
maatschap of andere vennootschapsrechtelijke samenwerkingsverband, of ingeval van
rechtspersonen, verlies van de kwaliteit/functie van bestuurder van de rechtspersoon;
E.
Opzegging door het lid;
F.
Opzegging door het bestuur namens de vereniging, hetgeen kan geschieden wanneer
redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap van het lid
te laten voortduren;
G.
Ontzetting door het bestuur, welke alleen kan worden uitgesproken wanneer het lid in
strijd handelt met de statuten, reglementen en/of besluiten der vereniging, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, danwel in strijd handelt met de belangen van
de vereniging of de doelstellingen van de vereniging.
1. Ingeval van ontzetting wordt het lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting met opgave
van redenen in kennis gesteld.
2. Het ontzette lid staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op
de algemene ledenvergadering open.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kan het lid diens
lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.
3. Opzegging van het lidmaatschap, hetzij door het bestuur, hetzij door het lid, kan slechts geschieden
tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, op welke
termijn de Algemene Termijnenwet in deze niet van toepassing is.
4. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het
kalenderjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd.
5. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd.
6. Opzegging kan, in afwijking van het hiervoren bepaalde, plaatsvinden met onmiddellijke ingang, indien
van het lid, danwel de vereniging, redelijker wijze niet kan worden verlangd het lidmaatschap langer te
laten voortduren.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt onverminderd het bepaalde in het tweede lid met
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onmiddellijke ingang.
Art. 8:
1. Door de algemene ledenvergadering kunnen, naast de voorwaarden genoemd in de statuten, normen,
richtlijnen en eisen worden vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden waaraan tenminste moet
worden voldaan om als lid van de vereniging te worden toegelaten.
2. De algemene ledenvergadering kan alleen op voorstel van het bestuur een lid of persoon, die zich in
verband met de opleiding voor het diploma Sportmassage, uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt,
voordragen tot benoeming als erelid van de vereniging.
3. De procedure, alsmede de voorwaarden die tot benoeming kunnen leiden of afwijzen, zullen bij
huishoudelijke reglementen worden geregeld.
4. Begunstigers zijn personen of lichamen die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot een
vrijwillige bijdrage in geld en/of goederen.
Begunstigers kunnen met toestemming van het bestuur de algemene ledenvergadering bijwonen, maar
hebben geen stemrecht.
BESTUUR:
Art. 9:
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene
ledenvergadering te bepalen aantal, en de bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering
benoemd.
Tot bestuursleden kunnen worden benoemd de natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging, ook
indien het lid uit hoofde van zijn lidmaatschap, een rechtspersoon vertegenwoordigd.
2. Bestuurders worden gekozen voor een periode van 3 jaar.
Zij treden af volgens een door het bestuur vooraf te bepalen rooster, met dien verstande dat het aftreden
geschiedt bij het sluiten van de algemene ledenvergadering als hierna bedoeld, en met dien verstande
dat ieder bestuurslid in ieder tijdvak van 3 jaren éénmaal is afgetreden.
Besluit het bestuur in zijn geheel af te treden, dan is zij verplicht een algemene ledenvergadering te
beleggen te houden binnen 4 weken na dat besluit, teneinde een nieuw bestuur te kunnen doen
benoemen.
3. Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat zijn opvolger in functie is getreden, tenzij het aantal
bestuurders wordt verlaagd; een periodiek aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar.
4. Een tussentijds benoemd bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn
voorganger, tenzij het bestuur anders bepaald.
5. Een bestuurder defungeert, onverminderd het alsdan in de Wet bepaalde, door het in kracht van
gewijsde gaan van een rechterlijke uitspraak, waardoor hij de vrije beschikking over zijn vermogen
verliest, of handelingsonbekwaam wordt, door overlijden, door ontslag verleend door de algemene
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ledenvergadering, of doordat de bestuurder de vereisten en voorwaarden voor het verkrijgen van het
lidmaatschap der vereniging, heeft verloren.
6. De algemene vergadering kiest uit de bestuursleden tenminste een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
7. Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring der algemene vergadering, tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede tot
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.
Steeds dient voor het aangaan van dergelijke rechtshandelingen een schriftelijk bestuursbesluit te zijn
genomen en voorhanden te zijn.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het voltallige bestuur, tenzij het bestuur
bij bestuursbesluit bepaaldelijk daartoe anders heeft besloten.
In dat geval wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de bij dat bestuursbesluit
aangewezen bestuursleden, echter nimmer minder dan 2 bestuursleden gezamenlijk bevoegd, waarbij
hetzij de voorzitter en een ander bestuurslid, hetzij de voorzitter en de secretaris, hetzij de voorzitter en
de penningmeester.
8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid gedeelten van de administratieve
werkzaamheden van de secretaris en/of de penningmeester op te dragen aan personen, die geen leden
van de vereniging behoeven te zijn.
9. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden het door de algemene vergadering vastgestelde
aantal, zal, zolang tenminste één bestuurder in functie is gebleven, het bestuur geacht worden wettig te
zijn geconstitueerd.
In een dergelijk geval is het bestuur gehouden binnen 6 weken na het intreden van die situatie een
algemene vergadering te houden, tenzij binnen 8 weken, na het intreden van die situatie reeds een
vergadering is vastgesteld.
10. In alle gevallen van ontstentenis of belet van de voorzitter, berusten diens bevoegdheden bij de vicevoorzitter, tenzij het bestuur voor dit geval een andere bestuurder aanwijst; alsdan berusten de
bevoegdheden van de voorzitter bij die bestuurder.
BESTUURSVERGADERINGEN:
Art. 10:
1. Het bestuur vergadert, onder voorzitterschap van de voorzitter de vereniging casu quo de bestuurder,
bedoeld in art. 9 lid 10, hierna te begrijpen onder de term: "de voorzitter", zo dikwijls, hetzij de voorzitter,
hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester, de overige bestuurders daartoe schriftelijk of telegrafisch
oproept, ter plaatse en ten tijde in de oproeping vermeld, alles tenzij het bestuur anders bepaalt.
De orde der vergadering wordt door de voorzitter bepaald.
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2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken,
dan beslist degene, die als voorzitter der vergadering fungeert.
3. Stemmingen geschieden voor elk voorstel afzonderlijk en wel mondeling, een en ander tenzij de
voorzitter anders bepaald.
4. Ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, uitgebrachte stemmen of stembriefjes, die, naar het
oordeel van de voorzitter:
A.
Blanco zijn;
B.
Zijn ondertekend;
C.
Onduidelijk zijn ingevuld;
D.
Een niet terzake doende bijvoeging bevatten;
E.
De naam van een persoon bevatten die niet tot kandidaat is gesteld;
F.
Voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
G.
Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is.
5. Besluiten en benoemingen geschieden, voorzover de statuten niet anders bepalen, met gewone
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen;
Stemmingen vinden mondeling plaats;
Over personen worden, indien een bestuurslid of een lid stemming verlangd, schriftelijk gestemd met
gesloten stembriefjes.
6. Besluitvorming van het bestuur kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle in functie zijnde
bestuurders schriftelijk of telegrafisch hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht;
combinatie van een gedeeltelijk in, gedeeltelijk buiten vergadering genomen besluit is mogelijk.
7. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproeping zijn vermeld en welker behandeling niet alsnog is
aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit wordt genomen in een vergadering van
het bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
VERTEGENWOORDIGING:
Art. 11:
1. De vereniging wordt - behoudens procuratie - vertegenwoordigd in en buiten rechte, door het bestuur.
Het bestuur is bevoegd zulks op basis van een uitdrukkelijk schriftelijk bestuursbesluit twee leden van het
bestuur bepaaldelijk te machtigen tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte, echter te
allen tijde dient een dergelijke machtiging te zijn verleend aan twee bestuursleden gezamenlijk en wel
hetzij de voorzitter tezamen met een lid van het bestuur, hetzij de voorzitter en de secretaris, hetzij de
voorzitter en de penningmeester.
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2. Personen, aan wie hetzij krachtens deze statuten, hetzij bij volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend als hiervoren bedoeld, oefenen deze bevoegdheid niet
uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken
rechtshandelingen danwel samenstel van rechtshandelingen is besloten.
Het ontbreken hiervan kan niet door of aan de vereniging worden tegengeworpen.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN:
Art. 12:
1. Alle leden en kandidaat-leden van de vereniging zijn verplicht zodanige financiële en overige
verplichtingen jegens de vereniging te vervullen als de algemene ledenvergadering bij besluit bepaald of
zal bepalen.
Tot die verplichtingen behoren in ieder geval:
A.
B.
C.
D.

E.

F.

G.

De verplichting tot betaling van de contributie binnen de door het bestuur te bepalen
termijn;
Betaling van de wettelijke rente bij niet betaling of bij betaling na termijnoverschrijding,
alsmede de gerechtelijke- en buitengerechtelijke invorderingskosten;
Zich te houden aan de bepalingen van de erecode, als bedoeld in art. 18;
Actieve uitvoering te geven aan alle besluiten van de algemene ledenvergadering,
alsmede actieve medewerking te verlenen aan bepaaldelijke verzoeken van het bestuur
daartoe;
Telkenmale wanneer het bestuur zulks verzoekt, een exacte en juiste opgave te
verstrekken van het aantal cursisten, uitgesplitst per opleidingsinstituut en per
vestigingsplaats, en zonodig, op verzoek van het bestuur, gestaafd met een verklaring
van een registeraccountant of administratie-consulent.
Het bestuur c.q. door het bestuur aan te wijzen personen inzage te verstrekken in de
administratie voorzover het bestuur zulks noodzakelijk acht voor de vaststelling van de
door de leden en/of rechtspersonen verschuldigde contributies en bijdragen.
De verplichting tot het melden van alle (nieuwe) adressen waarop de opleiding wordt
gegeven, het bestuur c.q. door het bestuur aan te wijzen leden danwel commissie, laten
visiteren van de (nieuwe) adressen alsook bestaande adressen waarop de opleiding
wordt gegeven en de betaling van de kosten verbonden aan de visitatie.
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FINANCIËN:
Art. 13:
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Contributies van de leden;
Donaties;
Subsidies;
Rentes;
Overschotten;
Opbrengsten van VOS-artikelen;
Andere baten.

CONTRIBUTIE:
Art. 14:
De algemene ledenvergadering stelt in haar jaarvergadering jaarlijks de door de leden en
rechtspersonen te leveren financiële bijdrage (contributie) vast.
Deze contributie is afhankelijk, middels een door de algemene ledenvergadering vast te stellen
verdeelsleutel, per cursist en per lid.
ALGEMENE LEDENVERGADERING:
Art. 15:
1. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of twee of meer bestuursleden
tezamen, onverminderd het bepaalde in art. 9 lid 9, de leden daartoe schriftelijk oproept, ter plaatse en
ten tijde in de oproeping vermeld.
2. De oproepingstermijn bedraagt tenminste 10 dagen, die der oproeping en der vergadering niet
meegerekend.
3. In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Het bestuur brengt in een algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur.
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Bovendien wordt in die vergadering ter behandeling aan de orde gesteld:
A.
Goedkeuring van de door het bestuur vastgestelde balans en staat van baten en lasten;
B.
Verslag van de kascommissie als bedoeld in art. 48, boek 2 van het Burgerlijke
Wetboek;
C.
Begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopende boekjaar;
D.
Voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
E.
Voorstellen, welke tenminste 10 dagen voor de dag der oproeping, door tenminste drie
leden schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
4b. Binnen twee maanden na afloop van de algemene vergadering als voormeld, dienen de leden in het
bezit te zijn van een kopie van het concept der notulen van die algemene vergadering.
5. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten en van de rekening en verantwoording
van het bestuur, door de algemene vergadering, strekt het bestuur, tenzij de algemene vergadering een
voorbehoud maakt, tot decharge voor de blijkens gemelde stukken verrichte taken.
6. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden
van de vereniging, die geen deel uitmaken van het bestuur, en die belast zijn met het onderzoek van de
boeken van de vereniging, de financiën, het gevoerde financiële beheer, alsmede onderzoek van de
rekening en verantwoording van het bestuur.
De kascommissie brengt, met vermelding van het oordeel van de deskundige, aan de algemene
vergadering verslag van haar (zijn) bevindingen uit.
7. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
1/10 der stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering op een termijn van 4 weken; indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen
gevolg is gegeven, kan de meest gerede der verzoekers zelf de oproeping doen overeenkomstig de
leden 1, 2 en 3 van dit artikel, danwel door een advertentie in een landelijk dagblad.
8. Alle besluiten der algemene vergadering - behoudens het in artikel 16 bepaalde - worden genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan tot
verkiezing van personen beslist degene, die als voorzitter der betrokken vergadering optreedt.
8a. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben aldaar
een stem.
8b. Tot de algemene ledenvergadering hebben ook toegang de ereleden, doch deze hebben geen actief
en passief stemrecht, en tot de algemene ledenvergadering hebben eveneens toegang begunstigers van
de vereniging, mits met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur, doch hebben eveneens
geen actief en passief stemrecht.
8c. In afwijking van het bepaalde in art. 15 onder 8a, heeft een lid meer dan één stem hebben, indien het
lid per een april van het lopende verenigingsjaar voorafgaande aan de algemene ledenvergadering meer
dan vijftig examenkandidaten staan ingeschreven of aangemeld als examenkandidaat, en wel volgens
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de volgende berekening.
-Meer dan vijftig maar minder dan éénhonderdéén examenkandidaten: een stem extra.
-Meer dan éénhonderd maar minder dan éénhonderdéénenvijftig examenkandidaten: twee stemmen
extra;
-Meer dan éénhonderdvijftig maar minder dan tweehonderd één examenkandidaten: drie stemmen extra,
enzovoorts, hetgeen inhoudt dat voor ieder vijftigtal examenkandidaten meer, telkens een stem wordt
verworven.
Indien een opleidingsinstituut uit meerdere rechtspersonen zou bestaan, wordt het aantal
examenkandidaten per rechtspersoon deeluitmakende van het opleidingsinstituut, niet tezamen
opgeteld.
Ingeval een opleidingsinstituut bestaat uit meerdere rechtspersonen komt aan ieder van die
rechtspersonen afzonderlijk het aantal stemmen toe op basis van bij iedere rechtspersoon afzonderlijk
ingeschreven aantal examenkandidaten. Een opgave omtrent het aantal examenkandidaten gedaan in
strijd met de waarheid, leidt tot het verlies van het actieve kiesrecht ter vergadering en kan ingeval van
herhaalde foutieve opgave of bij grove afwijking leiden tot ontzetting als lid, danwel opzegging van het
lidmaatschap door het bestuur.
8d. Het bepaalde in de leden 8a en 8b vindt geen toepassing, indien het lid op het moment, dat de
algemene vergadering wordt gehouden, aan enige financiële verplichting jegens de vereniging niet heeft
voldaan. Terzake strekken de boeken van de vereniging tot volledig bewijs.
9. Verkrijgt bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte
meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die, hetzij beiden het
hoogste aantal, hetzij het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen hebben verworven.
Blijken meer dan twee personen in aanmerking te komen voor de herstemming, dan zal de herstemming
gaan tussen:
a.
de kandidaat met het hoogste aantal stemmen, tezamen met de kandidaat, die het
langst lid van de vereniging is, casu quo;
b.
de kandidaat die het langst casu quo het langst en het op een na langst lid zijn van de
vereniging.
Degene die bij de herbestemming het hoogste aantal stemmen verkrijgt is benoemd. Mochten bij de
herstemming de stemmen staken dan geldt degene die het langst lid is van de vereniging als benoemd.
Voor de toepassing van het bovenstaande wordt een kandidaat/natuurlijk persoon gelijk gesteld met een
kandidaat/vertegenwoordiger van een rechtspersoon en geldt voor deze laatstbedoelde kandidaat, voor
het bepalen van de tijdsduur van het lidmaatschap, het lidmaatschap van de betreffende rechtspersoon;
deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op het lid, hetwelk lid is van een maatschap of ander
samenwerkingsverband van natuurlijke personen, met dien verstande dat de tijdsduur van het
lidmaatschap van het betreffende lid hier bedoeld, en de voorgaande leden van dezelfde leden danwel
andere vorm van samenwerking van natuurlijke personen, worden samengevoegd.
10. Het in artikel 8, leden 2, 3, 4, 5, 6 en 7 bepaalde, vindt overeenkomstige toepassing in de
vergadering van de algemene ledenvergadering, waarbij voor "bestuurder" wordt gelezen "lid" en voor
"bestuursvergadering": "de algemene ledenvergadering".
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11. Een lid kan zich bij afwezigheid ter algemene vergadering middels uitdrukkelijke schriftelijke volmacht
doen vertegenwoordigen enkel en alleen door een ander lid van de vereniging. Een lid van de vereniging
kan slechts maximaal één ander lid van de vereniging ter algemene vergadering vertegenwoordigen. Het
lid, dat een ander lid ter algemene vergadering vertegenwoordigd, dient tenminste 10 dagen voor de dag
van de te houden algemene ledenvergadering aan het bestuur een origineel exemplaar van de
machtiging/ volmacht te overhandigen of toe te sturen.
COMMISSIES:
Art. 16:
1. De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van
bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de algemene ledenvergadering of het bestuur.
2. Bepaaldelijk is het bestuur bevoegd commissies in te stellen, waarin met name ook niet-leden van de
vereniging zitting kunnen hebben en welke commissie belast wordt met het uitvoeren van bepaalde
opdrachten of taken die de vereniging zich krachtens haar doelstelling heeft gesteld.
3. Indien een commissie wordt ingesteld door de algemene ledenvergadering worden de taken en
bevoegdheden van die commissie door de algemene ledenvergadering aangegeven in het besluit tot
instelling van die commissie.
De werkwijze van de door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie wordt in overleg met het
bestuur geregeld en zo over de werkwijze tussen commissie en het bestuur onenigheid bestaat, beslist
de algemene ledenvergadering. Indien in de commissie een vacature ontstaat wordt in deze vacature
voorzien door het bestuur, welke benoeming door het bestuur van dat opvolgende lid in die commissie
duurt tot de dag van de eerstvolgende algemene ledenvergadering, volgend op de datum van
benoeming door het bestuur.
4. De taken en bevoegdheden en de werkwijze van de door het bestuur ingestelde commissies worden
door het bestuur geregeld.
5. Aan commissies die door de algemene ledenvergadering zijn ingesteld, kunnen daarbij bepaalde
bevoegdheden van het bestuur, binnen een daarbij te bepalen tijdvak worden toegekend.
TUCHTRECHT:
Art. 17:
1. Leden, die wegens handelingen of nalatigheden de belangen en de doelstellingen van de vereniging
"de VOS" schaden of het vertrouwen in de staat van opleider voor het diploma Sportmassage
ondermijnen of de bevoegdheid en bevoegdheden als opleider overtreden danwel in strijd handelen met
de statuten, huishoudelijk reglement of besluiten van de algemene ledenvergadering, kunnen met
onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst en/of ontheven van alle functies welke het
betreffende lid binnen de vereniging "de VOS" vervuld.
2. Het onderzoek wordt verricht door een in te stellen tuchtcommissie, welke tuchtcommissie aan het
bestuur een onafhankelijke bindende uitspraak zal doen over de op te leggen navolgende maatregelen
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of combinaties daarvan:

A.
B.
C.
D.
E.

Waarschuwing;
Berisping;
Schorsing als lid voor de tijd van ten hoogste 1 jaar;
Royement/Ontzetting als lid;
Geldboete.

Het bestuur dient te allen tijde een beslissing te nemen conform de uitspraak van de Tuchtcommissie.
Indien één of meer van de onder A, B, C en D genoemde maatregelen worden opgelegd, kan tevens
worden beslist tot openbaarmaking van de geheel of gedeeltelijke inhoud van de uitspraak van de
Tuchtcommissie, alsmede de motiveringen/overwegingen van de Tuchtcommissie, vanwege en voor
rekening van de vereniging "de VOS", op door het bestuur te bepalen wijze.
3. Bij huishoudelijk reglement, danwel bij een door de algemene ledenvergadering vastgestelde
afzonderlijk reglement worden nadere regels gesteld omtrent het Tuchtrecht binnen de vereniging.
4. In ieder geval wordt bij afzonderlijk besluit van de algemene ledenvergadering de hoogte van de
maximaal verschuldigde boete vastgesteld.
5. Indien het betrokken lid zich niet kan verenigen met de uitslag van de Tuchtcommissie, dan kan het
betreffende lid zich binnen 30 dagen na verzending van de uitspraak van de Tuchtcommissie aan
hem/haar wenden, in beroep, tot de algemene ledenvergadering.
6. De algemene ledenvergadering kan voor behandeling van Tuchtrechterlijke Zaken in beroep, een
afzonderlijke commissie instellen, een zgn. "commissie van beroep".
7. Naast de behandeling van Tuchtrechterlijke zaken jegens leden is de commissie van beroep
eveneens bevoegd alle geschillen te behandelen tussen leden en bestuur, tussen bestuursleden
onderling, alsook geschillen tussen leden en opleider en/of cursisten, alsook al die geschillen binnen de
vereniging waarvan de commissie het tot haar taak acht om daarin een beslissing of uitspraak te doen.
De uitspraak van de commissie van beroep is voor ieder der betrokkenen bindend.
8. Naast de maatregelen als bedoeld in art. 15 is de commissie tevens bevoegd maatregelen op te
leggen als ontheffing uit één of meer functies, het doen rectificeren van verstrekte onjuiste informatie,
bindende aanwijzingen aan betrokkenen te geven.
9. De werkwijze van de commissie van beroep wordt bij reglement geregeld.
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REGLEMENTEN:
Art. 18:
1. Op alle onderwerpen waarin bij de statuten niet of niet voldoende is voorzien, wordt geregeld bij
reglement, vast te stellen op voorstel van bestuur, door de algemene ledenvergadering.
Voorzover een reglement bepalingen bevat, waarvan de toepassing in strijd is met de Wet of deze
statuten, blijft deze bepaling(en) buiten toepassing.
2. De vereniging hanteert een erecode, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Het
bestuur is bevoegd maatregelen te nemen tegen het lid, indien het lid of de rechtspersoon die door dat
lid wordt vertegenwoordigd in de vereniging, de erecode overtreedt.
Door het lidmaatschap van de vereniging bindt het lid, alsook de rechtspersoon, zich onvoorwaardelijk
aan de erecode.
STATUTEN EN ONTBINDING:
Art. 19:
1. Wijziging van alle bepalingen der statuten of ontbinding der vereniging is mogelijk, indien de algemene
ledenvergadering daartoe besluit; een zodanig besluit behoeft, voorzover het niet de instemming van het
bestuur heeft, een meerderheid van tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste de helft
van het aantal leden der vereniging in de algemene ledenvergadering bijeen is.
2. Slechts twee bestuursleden gezamenlijk zijn gerechtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden
ten overstaan van de door het bestuur daartoe aangewezen notaris, diens plaatsvervanger of
ambtsopvolger.
3. Bij de ontbinding op grond van een daartoe door de algemene ledenvergadering genomen besluit is
het bestuur met de vereffening belast.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten zoveel mogelijk van kracht.
Het bestuur als vereffenaars, belast met de vereffening, zijn bevoegd om zich in het kader van die
vereffening te doen bijstaan door deskundigen, ook niet leden, op kosten van de vereniging.
De vereffenaars dienen de vereffening uit te voeren zoveel mogelijk overeenkomstig de wettelijke
bepalingen in de faillissementswet.

BIJZONDERE VERPLICHTING LEDEN:
Art. 20:
1. Het is de leden van de vereniging verboden cursisten van elkaar over te nemen, dan met wederzijds
goedvinden, of zich op enigerlei wijze laatdunkend uit te laten over door andere leden geëxploiteerde
opleidingsinstituten of daaraan verbonden opleiders.
2. Bij onoplosbare geschillen tussen twee of meerdere leden beslist de commissie van beroep op
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verzoek van één der betrokken leden of betrokken cursisten.
Indien door de algemene ledenvergadering geen commissie van beroep wordt ingesteld, beslist de
algemene ledenvergadering op basis van een door het bestuur ingesteld onderzoek en een door het
bestuur aan de ledenvergadering inzake het geschil concreet gedane voorstel.
De uitspraak van de ledenvergadering is bindend voor alle partijen.
Indien de beslechting van geschillen wordt opgedragen aan de commissie van beroep is de uitspraak
van de commissie van beroep voor alle betrokkenen bindend.
3. De leden zijn verplicht om hun geschillen onderling of met cursisten of met aan opleidingsinstituten
verbonden opleiders ter beslechting voor te leggen aan de vereniging, middels een schriftelijk
gemotiveerd verzoek daartoe aan het bestuur.
Het bestuur beoordeeld of het in kwestie zijnde geschil in eerste instantie tot de taak van de
Tuchtcommissie behoort of ter beslechting dient te worden voorgelegd aan de commissie van beroep en
indien deze niet is ingesteld, aan de algemene ledenvergadering.
Indien het bestuur oordeelt dat het geschil dient te worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie, doet het
bestuur een verzoek tot beslechting van het geschil aan de Tuchtcommissie.
Indien het bestuur oordeelt dat het geschil dient te worden voorgelegd aan de commissie van beroep,
verzoekt zij de commissie van beroep het geschil te beslechten.
Indien een commissie van beroep niet is ingesteld, onderzoekt het bestuur het geschil en doet conform
het hiervoren bepaalde, een voorstel tot beslechting van het geschil, aan de algemene ledenvergadering,
die alsdan een voor betrokken partijen bindende beslissing neemt.
De werkwijze wordt bij afzonderlijk reglement vastgesteld.
4. De leden zijn in ieder geval verplicht om aan hetzij het bestuur, hetzij de Tuchtcommissie, hetzij de
commissie van beroep, al die mondelinge en schriftelijke informaties te verschaffen die ter beslechtiging
van het geschil noodzakelijk, nuttig of wenselijk worden geacht.

RECLAME:
Art. 21:
1. De leden van de vereniging, zijn, behoudens in het geval dat zij geschorst zijn, bevoegd om het feit,
dat zij lid zijn van de vereniging, zulks naar buiten kenbaar te maken en bij het werven van leerlingen te
gebruiken.
2. Zij zijn gehouden om geen andere beeldmerken te gebruiken dan die welke de vereniging zelf voert,
ook niet voor wat betreft kleur. Wanneer zij dat niet in de vorm van een beeldmerk doen, mogen zij de
naam van de vereniging schrijven op de wijze die zij zelf wensen.
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