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16.04235.01/TVB/MWO

STATUTEN:
Begripsbepaling:
In deze akte wordt verstaan onder:
De vereniging: de vereniging bedoeld in artikel 1 van deze statuten.
Algemene Ledenvergadering: het orgaan bedoeld in artikel 9 van deze statuten.
Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel, 7 van deze statuten.
Huishoudelijk reglement: het reglement bedoeld in artikel 9 (lid g) van deze statuten.
Counselling: een vorm van individuele, kortdurende en non-directieve psychosociale 
begeleiding. Hierbij wordt de cliënt begeleid in het proces om meer inzicht te krijgen in de 
eigen situatie. Counselling is zowel preventief als curatief toepasbaar. Doel van het proces is 
het bewust maken, het ontwikkelen en versterken van de eigen kracht, 
(keuze)mogelijkheden en talenten die de cliënt zelf bezit, dit om een zo optimaal mogelijk 
niveau van persoonlijke mentale gezondheid en welbevinden te bereiken.
Counsellor: gekwalificeerde beroepsbeoefenaar op het gebied van counselling die tot doel 
heeft om een cliënt of een cliëntensysteem te helpen optimaal te functioneren met respect 
voor de normen en waarden van de cliënt of het cliëntensysteem en diens persoonlijke 
mogelijkheden en vermogen tot en recht op eigen levensinvulling.
Kwalificaties: geregistreerde counsellors, zijn zij die naar het oordeel van het bestuur, op het 
aangegeven niveau hebben voldaan aan de daarvoor vastgestelde criteria.
NAAM en ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: "Algemene Beroepsvereniging voor Counselling", verkort 
aangeduid met "ABvC".
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorinchem.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel om:
a. counselling in Nederland bekendheid te geven, op professionele basis te bevorderen en 

te ontwikkelen;
b. counselling door gekwalificeerde counsellors voor iedereen toegankelijk te maken;
c. de kwaliteit van counselling, van de opleidingen tot counsellor en van de counselling in 

de praktijk te handhaven en te verbeteren;
d. criteria en procedures te ontwikkelen en te hanteren ten behoeve van 

kwaliteitsbewaking;
e. ondersteuning te verlenen aan counsellors in opleiding, registercounsellors, trainers, 

opleiders en supervisors ten behoeve van hun professionele ontwikkeling;
f. counselling op landelijk niveau te vertegenwoordigen;
g. counselling in Nederland en op Europees niveau te vertegenwoordigen;
h. voor zover mogelijk en nodig, samenwerking tot stand te brengen tussen de vereniging 

en andere verenigingen en instellingen met gelijke of soortgelijke doelstellingen.
MIDDELEN
Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het handhaven van de gedragscode voor haar leden;
b. het instellen en in stand houden van (her)registraties met betrekking tot de 

beroepsbekwaamheid van haar leden, en het opstellen en handhaven van de 
beroepscode van haar leden;

c. het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen in de ruimste zin des woords;
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d. het samenwerken met andere instanties en organisaties;
e. het alleen en/of in samenwerking met andere organisaties of instellingen uitgeven van 

publicaties;
f. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van counselling;
g. het bevorderen van goede scholing voor counsellors en counsellors in opleiding;
h. de uit de doelstellingen bedoeld in artikel 2 voortvloeiende belangen te bepleiten bij 

allen die invloed hebben op beslissingen die deze belangen betreffen;
i. het geven van voorlichting aan haar leden;
j. alle andere wettige middelen die dienstig kunnen zijn aan het bereiken van het doel.
Artikel 4.
1. De vereniging bestaat uit leden, van wie het lidmaatschap kan bestaan uit de volgende 

categorieën:
a. counsellor in opleiding (aspirant);
b. geregistreerd lidmaatschap;
c. ere lidmaatschap;
d. B-lidmaatschap.

2. Counsellor in opleiding: aspirantlidmaatschap
staat open voor personen die kunnen aantonen een studie te volgen die kan leiden tot 
erkenning door de vereniging voor het geregistreerde lidmaatschap.
Zij hebben geen stemrecht en geen toestemming het ABvC-logo op enigerlei wijze te 
voeren noch zich te profileren anders dan als counsellor in opleiding.

3. Geregistreerd lidmaatschap
staat open voor personen die door het bestuur van de vereniging, (of door een door het 
bestuur aangewezen commissie) erkenning hebben verkregen om als counsellor in de 
praktijk actief te zijn en hebben voldaan aan de studie-eisen, vastgesteld door het 
bestuur, en de contributie, zoals die door het bestuur van jaar tot jaar wordt vastgesteld, 
hebben voldaan. Zij hebben stemrecht.

4. Erelidmaatschap.
Ereleden worden als zodanig voorgesteld aan het bestuur en het bestuur beslist aan de 
hand van vastgestelde normen, of iemand die voor een periode van minimaal vijf jaar 
een noemenswaardige bijdrage geleverd heeft aan de activiteiten van de vereniging in 
aanmerking komt voor het erelidmaatschap.
Een erelid betaalt geen contributie.
Een erelid betaalt wel de bedrijfs-en beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede de 
kosten voor de visitatie- en geschillencommissie, indien hij nog een praktijk voert. Een 
erelid heeft stemrecht.

5. B-lidmaatschap
De vereniging geeft voor de periode van één januari tweeduizend zeventien tot één 
januari tweeduizend twintig geregistreerde leden, die per één januari tweeduizend 
zeventien niet voldoen aan de dan geldende eisen, de gelegenheid als coach (ook wel 
genoemd B-lid) lid te blijven van de vereniging, tot door hem/haar aan de dan geldende 
verplichtingen is voldaan.
Op dat moment kan het B-lid (weer) geregistreerd worden als geregistreerd lid.
Kenmerken van het B-lidmaatschap:
- het zijn leden die nog niet voldoen aan de eisen zoals gesteld, vanwege hun 

vooropleiding, en welke niet voldoen aan de zogenaamde "PLATO-eindtermen" (de 
eindtermen "Medische- en psychosociale basiskennis voor zorgverleners in de 
complementaire zorg", vastgesteld door "Platform Opleiding, Onderwijs en 
Organisatie B.V."); en kunnen niet als registercounsellor worden ingeschreven;

- deze leden krijgen drie jaar de tijd om zich bij te scholen om in het register te 
worden opgenomen. Zij kunnen na deze drie jaar verder als registercounsellor en 
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voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
- deze leden voldoen aan alle eisen voor herregistratie zoals vermeld in het 

Huishoudelijk Reglement;
- coaching valt niet onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
- deze leden ontvangen geen visitatie;
- deze leden hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
- deze leden kunnen een beroep doen op mediation;
- deze leden kunnen zich aansluiten bij het Platform zelfstandige ondernemers (Pzo);
- het honorarium van deze leden wordt niet vergoed door de aanvullende 

verzekering;
- deze leden moeten op hun factuur "coaching" vermelden;
- deze leden krijgen geen uniek registratienummer maar een B-nummer;
- deze leden hebben tijdens hun B-lidmaatschap geen zogenaamde AGB-code (in 

het AGB-register staan actuele gegevens van zorgpartijen (ondernemingen, 
vestigingen en zorgverleners) en biedt daarmee inzicht in de kenmerken van alle 
declarerende ondernemingen in de zorg en individuele zorgverleners. De gegevens 
zijn voorzien van een unieke codering: AGB-code).

6. Belangstellenden en donateurs.
De vereniging kent belangstellenden en donateurs. Het donateurschap staat open voor 
iedereen die op de hoogte wenst te blijven van de ontwikkeling van counselling zoals de 
vereniging die uitdraagt en die een financiële bijdrage heeft gestort van een bedrag 
zoals dat jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. Daarbij kan aan de donateurs 
gevraagd worden om een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage 
te verstrekken. Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het 
bestuur en de algemene vergadering. Zij hebben alleen toegang tot de algemene 
vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
Donateurs dienen aan het bestuur te melden dat zij op de algemene vergadering 
aanwezig willen zijn.

TOELATING TOT LID
Artikel 5.
a. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij en toelating door het 

bestuur, of een daartoe door het bestuur gemandateerde commissie via het secretariaat 
van de vereniging.

b. Na toelating ontvangt het lid een bewijs van lidmaatschap, waarop het type 
lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 4, is omschreven. Op schriftelijk verzoek ontvangt 
het lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

c. Wanneer het bestuur of een door het bestuur daartoe gemandateerde commissie 
iemand die zich heeft aangemeld als lid als zodanig weigert toe te laten, stelt het de 
betrokkene daarvan schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis.

d. Tegen een weigering als bedoeld in lid c. kan de betrokkene binnen een maand na 
dagtekening van de beslissing van het bestuur of de commissie, schriftelijk en met 
redenen omkleed, beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering, ter adres van de 
secretaris van de vereniging. De Algemene Vergadering beslist op het beroep in haar 
eerstvolgende vergadering.

BËEINDIGING VAN LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
a. Het lidmaatschap eindigt:

- door overlijden van het lid - natuurlijke persoon;
- door ontbinding van het lid - rechtspersoon;
- door opzegging door het lid;
- door opzegging namens de vereniging;
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- door ontzetting.
b. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde 

van een verenigingsjaar, mits zulks schriftelijk geschiedt.
De opzegging moet het bestuur in ieder geval voor één november bereikt hebben. Het 
lidmaatschap eindigt alsdan ultimo december daaraanvolgend.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk:
1. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt 

of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of 
meegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en 
verplichtingen;

3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de 
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het 
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. De contributie voor het lopende jaar blijft 
het lid verschuldigd.

c. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een 
schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de opzegging.
Opzegging is mogelijk:
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap;
- als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de 

vereniging niet nakomt; of
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van de beëindiging van het 
lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

d. Ontzetting uit het lidmaatschap (van registerleden zowel als van aspirant-leden) kan 
alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks 
betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald, of wanneer 
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het 
bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), 
schriftelijk in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in 
beroep te gaan bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, en daar verweer te 
voeren.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst. De 
Algemene Ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe 
strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen.

e. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid 
dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te 
bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij 
de Algemene Leden Vergadering. Het in lid d bepaalde beroep is van overeenkomstige 
toepassing.

f In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld omtrent de totstandkoming 
van het besluit tot ontzetting en de beroepsprocedure bij de Algemene 
Ledenvergadering.

HET BESTUUR, DAGELIJKSE BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

http://verschuldigd.Net
http://Vergadenng.Net
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Artikel 7.
a. Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering uit de leden gekozen en bestaat 

uit minimaal vijf en maximaal elf personen, waaronder een voorzitter, een vicevoorzitter, 
een eerste secretaris, desverlangd een tweede secretaris, een eerste penningmeester, 
desverlangd een tweede penningmeester en vertegenwoordigers van - geen 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid bezittende - commissies die door het bestuur in het 
leven zijn geroepen om gespecialiseerde aandacht te besteden aan onderwerpen die 
dat behoeven
De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.
De leden van het bestuur kunnen voor een aansluitende periode van ten hoogste drie 
jaar worden herbenoemd.
Het aantal bestuursleden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de 
Algemene Ledenvergadering. Het bestuur stelt op basis van de zittingsperiode van de 
bestuursleden een rooster van aftreden vast en houdt dit bij. Wie in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

b. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De 
benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, 
behoudens het hierna bepaalde.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien 
andere stemgerechtigde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping 
voor de Algemene Ledenvergadering meegedeeld.
Een voordracht door tien of meer andere stemgerechtigde leden moet minimaal veertien 
dagen voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk en voorzien van 
naam, lidnummer en handtekening van elke ondertekenaar, bij het bestuur worden 
ingediend. Aan een voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 
Algemene Ledenvergadering. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene 
Ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid een opgemaakt voordracht het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in die keus.
Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de 
voordrachten.

c. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor 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.

d. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts;
- door eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
- door schriftelijk bedanken door het lid;
- statutair aftreden.

e. Het bestuur blijft wettig geconstitueerd ook al is zijn ledental beneden het aantal van vijf 
gedaald.

f. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de eerste secretaris en 
de eerste penningmeester. Wordt er bij ontstane vacature(s) binnen het dagelijks 
bestuur geen invulling van daze vacature(s) gevonden vanuit de vereniging, dan is het 
bestuur gerechtigd om externe kandidaten voor te dragen aan de Algemene 
Ledenvergadering.

g. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, een eerste secretaris, benevens een 
eerste penningmeester aan.

h. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het is tevens 
belast met het (doen) uitvoeren van alle besluiten die door de Algemene 
Ledenvergadering respectievelijk het bestuur genomen zijn.

http://herbenoemd.et
http://herbenoemd.et
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i. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarop de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 
van een ander verbindt of waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit 
geschiedt ander het voorrecht van boedelbeschrijving.

j. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten 
tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid i. omschreven. Zonder voormelde 
goedkeuring kan de vereniging terzake van de rechtshandelingen niet rechtsgeldig 
worden vertegenwoordigd. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 
derden beroep worden gedaan.

k. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
- hetzij het bestuur;
- hetzij twee leden van het dagelijks bestuur;
- een door het bestuur gemandateerd commissielid.

BESTUURSTAKEN
Artikel 7.a.
1. Taak

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Commissies of werkgroepen

Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige 
vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden 
daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 8.
a. Het bestuur van de vereniging vergadert ten minste tweemaal per jaar. Het dagelijks 

bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden van dat bestuur dit 
nodig achten. Aan bestuursleden wordt tijdig mededeling gedaan van de datum, tijd en 
plaats van een dergelijke vergadering onder overlegging van een agenda.

b. Besluiten op bestuursvergaderingen genomen, zijn van kracht wanneer meer dan de 
helft van de leden aanwezig is. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter, bij diens 
afwezigheid de vicevoorzitter. Over zaken kan mondeling gestemd worden, over 
personen moet schriftelijk gestemd worden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9.
a. Ten minste één maal per verenigingsjaar wordt een Algemene Ledenvergadering 

gehouden.
b. In deze vergadering wordt door de voorzitter, namens het bestuur, een jaarverslag en 

door de eerste penningmeester, namens het bestuur, een financieel verslag uitgebracht 
en wordt beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het afgelopen 
verenigingsjaar. Daarnaast wordt door het bestuur een begroting voor het komende jaar 
gepresenteerd en wordt beslist over goedkeuring en vaststelling daarvan. In de 
genoemde begroting wordt de contributie vastgesteld.

c. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

d. De Algemene Ledenvergadering stelt het beleid van de vereniging vast, dat door het 
bestuur wordt uitgevoerd en beoordeelt de daarvoor door het bestuur afgelegde 
verantwoording.

e. Een Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur van de 
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vereniging dit nodig acht of ten minste een/tiende gedeelte van de leden dit schriftelijk 
aan het bestuur verzoekt. Op zo een verzoek moet het bestuur binnen vier weken een 
vergadering beleggen. Geeft het bestuur binnen de gestelde termijn aan dit verzoek 
geen gehoor dan kunnen de verzoekers conform de wet de vergadering zelf. uitschrijven 
en beleggen

f. De Algemene Ledenvergadering geeft haar goedkeuring aan een huishoudelijk 
reglement opgesteld door het bestuur.

g. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven met betrekking tot 
procedures en algemene zaken van toepassing op de Algemene Ledenvergadering.

h. De termijn van oproeping van een Algemene Ledenvergadering bedraagt minstens twee 
weken; de dag van de oproeping die van de vergadering daarbij niet meegerekend.

STEMRECHT
Artikel 10
a. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen 

met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Blanco stemmen worden niet als geldige stemmen beschouwd.
c. leder geregistreerd lid, B-lid en erelid dat niet geschorst is kan slechts een stem 

uitbrengen.
d. Ieder geregistreerd lid en erelid dat niet geschorst is mag krachtens schriftelijke 

volmacht een stem uitbrengen voor een of ten hoogste drie stemgerechtigde leden.
e. Counsellors in opleiding en donateurs hebben geen stemrecht doch hebben het recht 

tijdens de vergadering het woord te voeren tenzij de Algemene Ledenvergadering 
anders beslist.

f. 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 voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel.

g. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de 
personen die het op een na grootste aantal uitgebrachte stemmen hebben verkregen en 
is hij/zij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen 
op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het 
lot.

h. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan 
is het voorstel verworpen.

i. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, 
tenzij een stemgerechtigde mondeling casu quo schriftelijke stemming verlangt.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11
a. Het verenigingsjaar, tevens het boekjaar van de vereniging, loopt van een januari tot en 

met eenendertig december, direct daarop volgend.
b. Het bestuur van de vereniging is verplicht zodanige aantekeningen te houden dat 

daaruit te allen tijde haar rechten en plichten worden gekend.
c. Het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit, en doet 

onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

d. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden van de vereniging, welke 
geen deel uitmaken van haar bestuur, een commissie van twee personen. Deze 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
daarvan verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
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e. Het bestuur is verplicht aan laatst bedoelde commissie haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen en inzage van boeken en bescheiden van de vereniging te geven

GELDMIDDELEN
Artikel 12.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van leden;
b. vrijwillige bijdragen, giften, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, 

accreditatiegelden en visitatiegelden;
c. renten en subsidies;
d. bijdragen van leden aan symposia, workshops en andere voor leden georganiseerde 

evenementen;
e. andere haar toevallende baten.
COMMISSIES
Artikel 13.
a. Het bestuur kan op eigen initiatief of op initiatief van leden een of meerdere commissies 

bestaande uit een of meer leden oprichten of in het leven roepen ten behoeve van een 
gespecialiseerd counselling-(werk)gebied om bepaalde taken te verrichten.

b. De genoemde commissies brengen schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
c. De taken, bevoegdheden, geldmiddelen en termijn van commissies worden geregeld in 

een door het bestuur vast te stellen instellingsbeschikking.
INTERPRETATIE STATUTEN
Artikel 14.
a. Als er verschil van mening bestaat over de toepassing van enig artikel van deze statuten 

of het huishoudelijk reglement tussen het bestuur en enig lid of commissie, beslist de 
Algemene Ledenvergadering hierover op haar eerstvolgende vergadering.

b. Indien binnen de vereniging een verschil van mening bestaat over de toepassing van 
deze statuten of het huishoudelijk reglement, waarbij het bestuur niet rechtstreeks 
betrokken is, beslist het bestuur.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Zij die de oproeping tot de 
Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de 
vergadering wordt gehouden.

b. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van 
minstens twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten 
minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

c. Indien minder dan de helft van het aantal leden der vereniging aanwezig of 
vertegenwoordigd is, dient het bestuur binnen zes weken daarna opnieuw een 
Algemene Vergadering uit te schrijven, welke alsdan gerechtigd is tot wijziging van de 
statuten te besluiten, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde 
leden, bij meerderheid van minstens twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

d. Wijzigingen hebben geen rechtskracht dan nadat een notariële akte, waarin de 
wijzigingen zijn opgenomen, is verleden. Tot het doen verlijden van die akte is ieder 
bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 16.
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a. De 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.

b. Het bestuur is belast met de liquidatie van de zaken van de vereniging.
c. Het besluit van ontbinding moet tevens bevatten; de aanwijzing van middelen tot 

dekking van een eventueel tekort of de beschikking over een eventueel batig saldo voor 
een doel zoveel mogelijk overeenkomend met het doel van de vereniging.

REGLEMENTEN
Artikel 17
1. De Algemene Ledenvergadering kan bij Huishoudelijk Reglement en eventueel andere 

reglementen nadere regels stellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar 
gewenst overkomt.

2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 
recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBBPALING
In de gevallen waarin de wet, deze statuten of het huisreglement niet voorzien, besluit het 
bestuur.


