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NAAM, ZETEL EN DUUR  
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VAN DIËTISTEN.  
Zij is gevestigd te Amsterdam. Zij is opgericht op vijf januari negentienhonderdeenenveertig 
voor een tijd van negenentwintig jaar en elf maanden, te rekenen van de dag van oprichting, 
derhalve eindigend op vier december negentienhonderdzeventig; bij besluit der algemene 
ledenvergadering van elf juni negentienhonderdzeventig, genomen met de gekwalificeerde 
meerderheid der stemmen, bedoeld in artikel 16 der statuten, is de duur van de vereniging 
tot en met eenendertig december negentienhonderdnegenennegentig verlengd, waarna bij 
besluit van de algemene ledenvergadering van negentienhonderdnegenentachtig de duur is 
gesteld op onbepaalde tijd. 
 
DOEL EN MIDDELEN  
Artikel 2 
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten stelt zich als beroepsvereniging ten doel de 
kwaliteit van het beroep van diëtist in al haar facetten te verhogen en het beroepsbeeld te 
profileren. 
 
Artikel 3 
Om dit doel te bereiken worden door inzet van leden, werknemers en geldelijke middelen 
beroepsinhoudelijke, sociaal-economische, vakkundigheidbevorderende en PR-activiteiten 
uitgevoerd. Een en ander in de ruimste zins des woords. 
Onder de sociaal-economische activiteiten kunnen het voeren van salarisonderhandelingen 
en het afsluiten van Collectieve Arbeidsovereenkomsten zijn begrepen.  
 
LEDEN 
Artikel 4 
1. De vereniging bestaat uit:  

a. leden (natuurlijke personen) 
b. leden van verdienste en ereleden (natuurlijke personen) 
c. aspirant leden (natuurlijke personen) 
d. belangstellende leden (natuurlijke personen) 
e. begunstigers (natuurlijke personen en rechtspersonen) 

 
Ad a.  Leden kunnen zijn zij, die in het bezit zijn van een diploma van de HBO-opleiding 
Voeding en Diëtetiek, het Nederlands diploma Diëtist, het Nederlands diploma Diëtetiek of 
een gelijkwaardig diploma, zulks ook ter beoordeling van het hoofdbestuur. Tevens kunnen 
leden zijn zij, die in het bezit zijn van een buitenlands diëtistendiploma op HBO-niveau, zulks 
ter beoordeling van het hoofdbestuur. 
Ad b. Leden van verdienste kunnen zijn leden, die zich door hun bijzondere verdiensten ten 
aanzien van de vereniging hebben onderscheiden en als zodanig op voorstel van het 
hoofdbestuur op de algemene ledenvergadering worden benoemd.  
Ereleden kunnen zijn leden en niet-leden die zich door hun bijzondere verdiensten ten 
aanzien van het beroep en/of de vereniging hebben onderscheiden en als zodanig op 
voorstel van het hoofdbestuur op de algemene ledenvergadering worden benoemd. 
Ad c.  Aspirant leden kunnen zijn zij, die in opleiding zijn ter verkrijging van het diploma van 
de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek of een gelijkwaardig diploma, zulks ter beoordeling 
van het hoofdbestuur. 
Tevens kunnen aspirant leden zijn zij, die in opleiding zijn van een buitenlands 
diëtistendiploma op HBO-niveau, zulks ter beoordeling door het hoofdbestuur. 
Ad d. Belangstellende leden kunnen zijn zij, die belangstelling voor het beroep diëtist tonen 
en die geen diploma hebben van een HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek, of in het bezit zijn 
van het Nederlands diploma Diëtist, het Nederlands diploma Diëtetiek of een gelijkwaardig 
diploma.  
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Ad e. Begunstigers kunnen zijn zij, die de vereniging uitsluitend steunen. 
2. Het hoofdbestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle lid 1 onder a 

tot en met e bedoelde personen zijn opgenomen. 
 
Artikel 5.  
Men wordt lid, aspirant lid, belangstellend lid of begunstiger door zich schriftelijk als zodanig 
bij het hoofdbestuur aan te melden. Het hoofdbestuur beslist of de aanmelding geaccepteerd 
kan worden.  
In geval van niet toelating door het hoofdbestuur kan de aanvrager tegen de beslissing van 
het hoofdbestuur schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, die alsnog tot 
toelating kan besluiten. 
 
Artikel 6. 
Alleen leden, leden van verdienste en ereleden die tevens lid zijn, zijn leden in de zin van de 
wet en hebben recht van stemmen. 
Door het enkele feit van toetreding verbinden de leden en aspirant-leden zich tegenover de 
NVD alle bepalingen van de statuten en reglementen alsmede alle verplichten 
voortvloeiende uit besluiten of overeenkomsten, die krachtens de statuten of reglementen tot 
stand zijn gekomen, na te leven. 
Alle in artikel 4 bedoelde personen hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en 
andere door de vereniging georganiseerde vergaderingen en evenementen. 
In het huishoudelijk reglement worden die rechten aan de onder artikel 4 lid 1 onder a tot en 
met e bedoelde natuurlijke en rechtspersonen vastgelegd, voor zover deze niet in de 
statuten zijn vastgelegd.  
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP  
Artikel 7.  
1. Het lidmaatschap eindigt:  

a. door het overlijden van het lid; 
b. door opzegging van het lid;  
c. door opzegging namens 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. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur.  
3. 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. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden 
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen 
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.  

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te 
sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel 
van het hoofdbestuur tot opzegging van het lidmaatschap van het betreffende lid met 
directe ingang. Het hoofdbestuur heeft het recht om het lid met directe ingang te 
schorsen. Artikel 8a van de statuten is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 
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7. Het erelidmaatschap en het zijn van lid van verdienste eindigt door intrekking van het 
erelidmaatschap of lid van verdienstenschap door de algemene ledenvergadering en 
voorts overeenkomstig het bepaalde in lid 1 sub a. en b. van dit artikel. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

9. Behoudens opzegging wordt een aspirant lid aangemerkt als lid tot de vereniging te zijn 
toegetreden, vanaf het moment dat het in het bezit is van een diploma van de HBO-
opleiding Voeding en Diëtetiek of een gelijkwaardig diploma. 

 
Artikel 8 
De rechten en verplichtingen van een aspirant lid, belangstellend lid of begunstiger kunnen 
te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse 
bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 
 
Artikel 9 
1. Het hoofdbestuur is bevoegd om een lid te schorsen op de gronden die ontzetting uit het 

lidmaatschap rechtvaardigen of wanneer van de vereniging actieve voortzetting van het 
lidmaatschap niet kan worden gevergd of in de gevallen als genoemd in het huishoudelijk 
reglement. Een schorsing geldt tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
waar de schorsing als agendapunt zal worden behandeld. 

2. Het lid heeft voorafgaande aan de ledenvergadering het recht om tegen het besluit als 
genoemd in lid 1 bezwaar aan te tekenen bij het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur zal 
binnen een termijn van 8 weken gemotiveerd reageren op het door het lid ingediende 
bezwaar. 

3. Indien het hoofdbestuur het bezwaar afwijst zal zij het bezwaarschrift alsmede haar 
afwijzing op het bezwaarschrift van het geschorste lid voorafgaand aan de algemene 
ledenvergadering voor haar leden ter inzage leggen. Daarbij zal zij ervoor zorgdragen dat 
de adresgegevens van het geschorste lid niet zichtbaar zijn. 

4. Tijdens de behandeling van de schorsing heeft het geschorste lid het recht om zijn 
standpunten kort en bondig aan de algemene ledenvergadering kenbaar te maken 
alvorens de ledenvergadering over de opzegging van het lidmaatschap namens de 
vereniging in stemming zal worden gebracht. 

5. De schorsing eindigt door opzegging namens de vereniging na goedkeuring van de 
algemene ledenvergadering of door intrekking van de schorsing door het hoofdbestuur 
dan wel afwijzing van het voorstel tot opheffing van het lidmaatschap van het geschorste 
lid door de algemene ledenvergadering. 

6. Indien het hoofdbestuur het bezwaarschrift gegrond acht of de algemene 
ledenvergadering niet instemt met het voorstel tot het opzeggen van het lidmaatschap van 
het geschorste lid, zal het hoofdbestuur de schorsing opheffen en heeft het lid recht op 
restitutie van het abonnementsgeld over de periode dat het lid ten onrechte geschorst is 
geweest.  

7. Indien de algemene ledenvergadering instemt met opzegging van het lidmaatschap van 
het geschorste lid, zal het hoofdbestuur namens de vereniging het lidmaatschap met 
directe ingang opzeggen. Ondanks de opzegging blijft het lid de contributie over het 
gehele verenigingsjaar verschuldigd. 
 

JAARLIJKSE BIJDRAGE 
 Artikel 10 
1. De leden, de aspirant leden, de belangstellende leden en de begunstigers zijn gehouden 

tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal 
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een 
verschillende bijdrage betalen.  

2. Het hoofdbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
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BESTUUR 
Artikel 11 
1. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de NVD, waaronder 

begrepen het beheer van geldmiddelen. Het voert de besluiten van de algemene 
ledenvergadering uit en ziet toe op de naleving van de statuten, de reglementen en van 
de besluiten of overeenkomsten tot stand gekomen krachtens de statuten of reglementen. 
Behoudens het voorzitterschap en penningmeesterschap verdeelt het hoofdbestuur 
onderling de portefeuilles. 

2. Behoudens het voorzitterschap en penningmeesterschap verdeelt het hoofdbestuur 
onderling de portefeuilles. 

3. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. De voorzitter en 
de penningmeester kunnen niet-leden van de organisatie zijn. Indien twee 
hoofdbestuursleden niet-leden zijn, dient het hoofdbestuur uit minimaal vijf personen te 
bestaan. In alle gevallen dient het hoofdbestuur uit een oneven aantal leden te bestaan. 

4. Indien een plaats in het hoofdbestuur vacant is of komt, stelt het hoofdbestuur de leden 
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, onder vermelding van de termijn waarbinnen 
kandidaten kunnen worden voorgedragen. Voordrachten dienen te geschieden met 
instemming van de kandidaat en te worden ondersteund door het hoofdbestuur, dan wel 
tenminste tien stemgerechtigden. Voorgedragen kandidaten krijgen de gelegenheid zich 
te presenteren in één van de officiële verenigingsorganen. Een voordracht door tien of 
meer leden moet uiterlijk vierentwintig uren vóór de aanvang van de vergadering 
schriftelijk bij het hoofdbestuur worden ingediend.  

5. In de vacature wordt voorzien door een besluit van de algemene ledenvergadering waarbij 
één van de aldus voorgedragen kandidaten wordt benoemd. 

6. De benoeming van de voorzitter en penningmeester geschiedt uit een bindende 
voordracht van het hoofdbestuur door de algemene ledenvergadering. Aan deze bindende 
voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
ledenvergadering. 

7. Besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de 
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene 
ledenvergadering vrij in haar keuze (met inachtneming van zittingstermijnen) tot 
benoeming van de voorzitter en/of penningmeester. De voorgedragen kandidaat is 
benoemd indien een volstrekte meerderheid (de helft plus één) instemt met de 
benoeming. 

8. Indien er bij het aftreden van de voorzitter nog niet voorzien is in de opvolging wordt door 
het zittende hoofdbestuur een van de zittende hoofdbestuursleden, inclusief degenen die 
niet herbenoembaar zijn in het hoofdbestuur, tot tijdelijk voorzitter benoemd met een 
maximale zittingsduur van twaalf maanden. Het hoofdbestuur en met name de tijdelijke 
voorzitter is gehouden binnen die periode alles te doen wat in zijn of haar vermogen ligt 
om te komen tot een benoeming van een reguliere voorzitter. 

 
EINDE HOOFDBESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – 
SCHORSING 
Artikel 12 
1. Elk hoofdbestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing 
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het 
verloop van die termijn.  

2. Elk hoofdbestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 
hoofdbestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 23.  

3. Het hoofdbestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging  
b. door bedanken.  
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HOOFDBESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET HOOFDBESTUUR  
Artikel 13  
1. Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een secretaris aan.  
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt. 
3. De werkwijze van het hoofdbestuur kan nader geregeld worden in het huishoudelijk 

reglement. 
 
HOOFDBESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING   
Artikel 14 
1. Indien het aantal hoofdbestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het hoofdbestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.  
Indien het voltallige hoofdbestuur aftreedt is het hoofdbestuur demissionair tot de 
volgende algemene ledenvergadering. 

2. Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, werkgroepen en dergelijke die door het 
hoofdbestuur worden benoemd.  

3. Het hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 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 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.  
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 
gedaan.  

4. Het beheer en de beschikking over de gelden en fondsen zullen gebaseerd zijn op de 
door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. Overschrijdingen worden 
achteraf door de algemene ledenvergadering geaccordeerd. 

5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en buiten 
rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij door de voorzitter, en de 
penningmeester gezamenlijk. Daarnaast zal er een procuratie afgegeven worden aan de 
bureaudirecteur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. De omvang van de 
procuratie zal steeds aan de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. 

6. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten kent een bureau, dat onder leiding staat van de 
bureaudirecteur. Het bureau is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering voor het hoofdbestuur, de organisatie en administratie van de 
vereniging.  

7. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten kent een bureaudirecteur, die wordt benoemd 
en ontslagen door het hoofdbestuur. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
worden door het hoofdbestuur vastgelegd in een arbeidsovereenkomst alsmede in een 
procuratie. De bureaudirecteur woont algemene ledenvergaderingen en vergaderingen 
van het hoofdbestuur bij. Hij heeft daarbij een adviserende rol. 

 
JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING  
Artikel 15 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
2. Het hoofdbestuur 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 hoofdbestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na 
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene ledenvergadering, 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 de termijn kan ieder lid deze 
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.  
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4. Het in lid 3 van dit artikel bedoelde jaarverslag met balans en staat van baten en lasten 
dient te worden opgesteld door een extern deskundige waarbij ten hoogste een 
beoordelingsverklaring wordt afgegeven.  

5. Na het afleggen van de rekening en verantwoording door het hoofdbestuur en na het 
uitbrengen van het in lid 4 bedoelde verslag besluit de algemene ledenvergadering het 
hoofdbestuur en de penningmeester al of niet décharge te verlenen voor het in het 
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. 

6. Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang 
te bewaren. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Artikel 16 
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of de statuten aan het hoofdbestuur zijn opgedragen.  
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging 

van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene 
ledenvergadering gehouden.  

3. In de algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde:  
a. de vaststelling van de in artikel 10 genoemde jaarlijkse bijdragen; 
b. de begroting voor het komende verenigingsjaar en het activiteitenplan voor het 

komende verenigingsjaar;  
c. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het 

 verslag van de extern deskundige en het wel of niet verlenen van de in artikel 15  
 lid 5 bedoelde décharge; 

d. voorziening in eventuele vacatures;  
e. voorstellen van het hoofdbestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping -voor 

de vergadering.  
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het hoofdbestuur dit 

wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot 
het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering 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 20 
of bij advertentie in tenminste één veel gelezen landelijk dagblad. De kosten voor deze 
oproeping zijn ten laste van de vereniging. 

 
TOEGANG EN STEMRECHT  
Artikel 17 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, 

alsmede alle overige in artikel 4 lid 1 bedoelde natuurlijke en rechtspersonen. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het hoofdbestuur en 

ook de algemene ledenvergadering kan besluiten andere dan de in lid 1 bedoelde 
personen toe te laten. 

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Een lid kan zijn stem 
door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, doch een lid kan niet voor 
meer dan twee personen als gevolmachtigde optreden.  
Elk lid kan ook het hoofdbestuur machtigen tot het uitbrengen van zijn stem. 
Het hoofdbestuur besluit overeenkomstig de machtiging en bewaart een kopie van de 
machtiging bij de notulen van de vergadering. Het hoofdbestuur heeft geen beperkingen 
op het aantal machtigingen.  

 
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN  
Artikel 18 
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1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. 
Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere hoofdbestuursleden door het 
hoofdbestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de 
notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen 
een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De kosten voor het 
opmaken van dit notarieel proces-verbaal zijn ten laste van de vereniging. De inhoud van 
de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

 
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Artikel 19 
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel.  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. De nieuwe 
stemming gebeurt schriftelijk. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 
algemene ledenvergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen.  

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
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 alsdan weer 
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat 
hetzij één 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 voorafgaande 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 één 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie 
van beiden is gekozen.  

6. Indien de stemmen staken over het voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is 
het aangenomen. 

7. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende gesloten briefjes. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter 
of een meerderheid der stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangt. Besluitvorming 
bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Een éénstemmig besluit van alle leden ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het hoofdbestuur genomen, dezelfde kracht als een 
besluit van de algemene ledenvergadering. 

9. Zolang in een algemene ledenvergadering 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 
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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. 

10. Over voorstellen die niet conform de agenda zijn kan de algemene ledenvergadering 
worden verzocht te stemmen wanneer tenminste tien procent (10%) van het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden daarom verzoekt. 

 
BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Artikel 20  
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het hoofdbestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister 
bedoeld in artikel 4. 

2. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste vier weken. In spoedeisende gevallen kan 
het hoofdbestuur de genoemde oproeptermijn bekorten tot niet minder dan twee weken, 
de dag van de vergadering en de dag van de oproeping niet meegerekend. 

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
 
REGIO’s 
Artikel 21 
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft een regiostructuur. De regio’s worden geleid 
door een regiobestuur. 
 
COMMISSIES – WERKGROEPEN – TEAMS – EXTERN AFGEVAARDIGDEN 
Artikel 22 
Voor bepaalde permanente en tijdelijke activiteiten kunnen commissies, werkgroepen, teams 
of externe afgevaardigden worden ingesteld of benoemd uit leden van de vereniging. 
Personen die benoemd worden in bovengenoemde organen kunnen desgewenst ook niet-
leden zijn als deze een meerwaarde hebben voor dit orgaan. Ook werknemers van de 
vereniging kunnen lid zijn van deze organen. De verhouding leden – niet leden in deze 
organen dient altijd in het voordeel van leden te zijn. Indien niet-leden zitting nemen in een 
bovengenoemd orgaan, moet het eigendom van het door dit orgaan geproduceerde product 
vooraf bepaald en vastgelegd worden.  
Het hoofdbestuur kan zich laten bijstaan door vaste of ad-hoc adviseurs. 
 
ZITTINGSPERIODEN EN ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES  
Artikel 23 
1. Hoofdbestuursleden, regiobestuursleden, extern afgevaardigden en leden van andere 

organen hebben voor de tijd van hoogstens drie jaar zitting en zijn één maal terstond 
herkiesbaar voor maximaal eenzelfde periode. Deze bepaling geldt niet voor werknemers 
van de vereniging.  

2. Een lid mag niet langer dan in totaal zes jaar deel hebben uitgemaakt van eenzelfde soort 
bestuur of orgaan, zodat men wel maximaal zes jaar in het ene bestuur danwel orgaan 
kan zitten en daarna maximaal zes jaar in een ander bestuur danwel orgaan enzovoorts.  

3. Een lid kan niet tegelijkertijd in het hoofdbestuur én in het regiobestuur zitting hebben. 
 
STATUTENWIJZIGING  
Artikel 24 
1. Wijzigingen in de statuten van de vereniging kan uitsluitend worden gedaan door een 

besluit van de algemene ledenvergadering. 
2. Tussen het uitroepen en het houden van een algemene ledenvergadering waarbij een 

statutenwijziging in stemming zal worden gebracht, dient ten minste 4 weken te zitten. Bij 
de uitnodiging van de leden voor de algemene ledenvergadering wordt het voorstel 
kenbaar gemaakt. 

3. Het letterlijke voorstel tot wijziging van de statuten dient uiterlijk vijf dagen voordat de 
algemene leden vergadering wordt gehouden, door het hoofdbestuur ter inzage te 
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worden gelegd voor alle leden. Het voorstel wordt ten minste ter inzage gelegd op het 
kantoor van de vereniging en kan mede ter inzage worden gelegd door opneming van het 
voorstel op de website van de vereniging. 

4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen door een gewone 
meerderheid op een vergadering waarbij ten minste de helft van het aantal leden 
aanwezig en/of vertegenwoordigd is. 

5. Indien op de vergadering minder dan de helft van het aantal leden aanwezig en 
vertegenwoordigd is, zal er een tweede vergadering worden uitgeroepen die niet eerder 
dan 7 dagen na deze vergadering maar wel binnen 12 weken dient te worden gehouden. 
Alle aanwezige leden worden geacht voor de volgende vergadering te zijn opgeroepen. 
Alle overige leden zullen nogmaals door het hoofdbestuur worden uitgenodigd. 

6. Hetzelfde voorstel tot statutenwijziging als bedoeld in lid 4 kan worden aangenomen met 
een twee/derde meerderheid van de op de tweede vergadering aanwezige leden, 
ongeacht het aantal van de aanwezige leden.  

7. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. 

 
ONTBINDING  
Artikel 25 
1. Een vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing.  

2. 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.  

 
REGLEMENTEN 
Artikel 26 
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en reglementen voor de 

vereniging en haar organen vaststellen.  
2. Zulk een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met de statuten. 
 
SLOTBEPALING 
In gevallen waarin de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist de algemene 
ledenvergadering. Indien het belang van het onderwerp een eerdere beslissing naar de 
mening van het hoofdbestuur noodzakelijk maakt, is het hoofdbestuur bevoegd een 
voorlopige beslissing te nemen. De beslissing bindt de vereniging, maar het onderwerp dient 
door een eerstvolgende algemene vergadering geagendeerd te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 


