
STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Salus.

2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en vermogen.

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel:

a. de studenten – in het bijzonder van de Bètafaculteit aan de Vrije Universiteit te

Amsterdam – nader te betrekken bij Gezondheidswetenschappen en de  praktijk

van de volksgezondheid in de breedste zin van het woord;

b. de studenten Gezondheidswetenschappen studerende aan de Vrije

Universiteit en aan de Vrije Universiteit afgestudeerde

Gezondheidswetenschappers in de breedste zin van het woord op weg te

helpen om hun ambities tot uiting te laten komen.

2. De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door:

a. het beleggen van vergaderingen;

b. het aanbieden van studiegerelateerde activiteiten, waaronder mogelijk

excursies, lezingen en workshops;

c. het aanbieden van studiegerelateerde producten, waaronder mogelijk boeken,

tijdschriften en informatie-uitwisselingen;

d. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  3. De vereniging

beoogt niet het maken van winst.

4. Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door:

a. subsidies en andere bijdragen, waaronder lidmaatschapsgelden;

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; en



c. alle andere verkrijgingen en baten.

Leden.

Artikel 3.
1. De vereniging kent leden, ereleden, alumni en donateurs.

2. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die aan de Vrije Universiteit onderwijs

genieten gerelateerd aan Gezondheidswetenschappen of examens af mogen

leggen alsmede andere geïnteresseerden.

3. Ereleden kunnen worden zij, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze

hebben onderscheiden.

4. Alumni kunnen worden zij die lid van de vereniging zijn geweest of opleiding

hebben genoten van Gezondheidswetenschappen en jaarlijks een door de

algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag hebben betaald of betalen.

5. Donateurs kunnen worden zij, die geen lid van de vereniging zijn geweest,

toegelaten zijn door het bestuur als zodanig en jaarlijks een door de algemene

vergadering bepaald minimumbedrag hebben betaald. Donateurs hebben geen

rechten ten opzichte van de vereniging.

Toelating.
Artikel 4.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, ereleden, alumni en donateurs,

van de vereniging.

2. Bij niet-toelating van leden, ereleden, alumni en donateurs kan de algemene

vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Registratie.
Artikel 5.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden,

ereleden en alumni zijn opgenomen en werkt dit register regelmatig bij.  2. leder lid,

erelid en alumnus is verplicht aan de vereniging zijn adres en iedere  wijziging

daarin mede te delen; dit adres blijft tegenover de vereniging gelden  zolang het lid

niet aan de vereniging een ander adres heeft opgegeven.  3. Alle gevolgen van het

niet mededelen van zijn/haar adres en wijzigingen daarin  zijn voor rekening en



risico van het lid, erelid of alumnus.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden:

i. wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap  bij

de statuten gesteld te voldoen;

ii. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; alsook

iii. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de

vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts

schriftelijk met inachtneming van een in het huishoudelijk reglement van de

vereniging vastgestelde opzeggingstermijn voor het einde van het bestuursjaar van

de vereniging. Ondanks dit kan lidmaatschap door opzegging onmiddellijk

beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voortduren of er binnen één (1) maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot

omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of een fusie. Een opzegging

in strijd met het bepaalde in dit lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst

toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

4. Ontzetting kan slechts geschieden wanneer een lid handelt in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op

onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur.

5. Een besluit tot ontzetting moet de betrokkene binnen één (1) week aangetekend

geschreven mede worden gedeeld, onder opgaaf van redenen en met vermelding

van de datum van het besluit en van de beroepsmogelijkheden.



6. Tegen een besluit tot opzegging of ontzetting kan beroep worden aangetekend bij

de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een dergelijk beroep dient door de

betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van het besluit ter kennis van het

bestuur worden gebracht. Gedurende het beroepstermijn en hangende het beroep

is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsraad eindigt, blijft

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.  8. Het bestuur kan

een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of  besluiten van de vereniging

of de verenging op onredelijke wijze benadeelt,  schorsen voor een door het bestuur te

bepalen periode van maximaal zes  maanden. Tegen schorsing is een beroep mogelijk

bij de algemene vergadering.  Gedurende het beroepstermijn en hangende het beroep

is het lid geschorst. 9. Opzegging van het donateurschap door de donateur kan slechts

geschieden bij het  bestuur ten einde van het boekjaar, mits schriftelijk en met

inachtneming van een  opzegtermijn van tenminste vier weken.

Geldmiddelen van de vereniging.
Artikel 7.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden

en de donateurs, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de

algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën,

worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing

van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur.
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen: een voorzitter, een

secretaris en een penningmeester.

2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden uit de leden. De algemene

vergadering stelt het aantal bestuursleden van drie of meer vast.

3. Bestuursleden worden voor een periode van één verenigingsjaar benoemd. Het



verenigingsjaar is de periode tussen één oktober (01-10) en dertig september (30-

09). Een bestuurslid blijft echter bestuurslid tot aan de jaarvergadering, waarin

wordt besloten omtrent decharge conform artikel 14 van deze statuten.  4. Indien

het aantal bestuursleden minder dan drie is, vormen de overgebleven

bestuursleden of bestuurslid een bevoegd college. Echter is het bestuur wel

verplicht zo snel mogelijk een algemene vergadering te beleggen om in de

vacature(s) te voorzien.

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene

vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie

maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van

die termijn.

6. Andere manieren waarop het bestuurslidmaatschap ten einde kan komen:

a. door bedanken;

b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

c. door overlijden.

Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 9.
1. De algemene vergadering kiest een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester. Voor elk kan een vervanger uit het bestuur worden aangewezen

indien nodig. Een bestuurslid kan meer dan een van deze functies bekleden.

2. Van de besproken zaken tijdens de bestuursvergadering wordt door de secretaris

een notulen opgemaakt, die door het bestuur in de daaropvolgende vergadering

besproken en naar aanleiding daarvan aangepast kan worden.

3. Het oordeel van de voorzitter over de stemming tijdens bestuursvergaderingen is

beslissend. Dit geldt eveneens voor de inhoud van een genomen besluit, voor

zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

4. Wanneer onmiddellijk de juistheid van het oordeel die in het vorige lid bedoeld

werd, in twijfel wordt getrokken, dan vindt er een nieuwe stemming plaats. Hierbij,

geldt dat deze nieuwe stemming zorgt voor het vervallen van de rechtsgevolgen



van de oorspronkelijke stemming.

5. In het huishoudelijke reglement kunnen verdere regelingen voor vergaderingen en

besluitvorming worden vastgesteld door het bestuur.

Bestuurstaken.
Artikel 10.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde delen van zijn

taak te laten uitvoeren door commissies, welke door het bestuur worden benoemd.  3.

De vereniging wordt in en buitenrechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk

handelende bestuursleden.

Algemene vergadering.
Moment en aantal.

Artikel 11.
1. De algemene vergaderingen worden jaarlijks gehouden buiten de academische

vakantie.

2. Indien mogelijk dient de algemene vergadering, te weten jaarvergadering, in de

laatste maand van een bestuursjaar plaats te vinden. Of in ieder geval dertig dagen

voor of na dit gewenste moment.

3. De algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls

als het dit nodig acht. Tevens is het bestuur verplicht binnen een redelijke termijn

een algemene vergadering bijeen te roepen, indien tenminste vijf van de

stemgerechtigde leden schriftelijk een verzoek daartoe indienen bij de secretaris.

Toegang en stem.

Artikel 12.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden die niet geschorst zijn,

alsmede degenen die daartoe uitgenodigd zijn door het bestuur en/of de algemene

vergadering. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang

tot de algemene vergadering tenzij de algemene vergadering waarin het, besluit

van hun schorsing wordt behandeld; in dit geval zijn geschorste leden bevoegd om



in de vergadering over hun schorsing het woord te voeren en zijn ze niet bevoegd

om verder mee te vergaderen en te stemmen.

2. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.  3. Elk lid kan ook

voor één (1) of twee (2) andere leden zijn stem doen door dit lid  hiertoe schriftelijk te

machtigen. Dit verzoek dient minimaal één uur voor het  plaatsvinden van de

algemene vergadering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt  aan het bestuur.

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 13.

1. Over zaken wordt mondeling of schriftelijk gestemd en over personen schriftelijk. 2.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de

algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte  stemmen.

Tenzij het een onderwerp betreft waarvoor krachtens deze statuten of  het huishoudelijk

reglement een gekwalificeerde meerderheid vereist is. 3. De technische organisatie en

de bepaling van de uitslag van de stemmingen  worden verricht door een door het

bestuur te benoemen stemcommissie,  bestaande uit tenminste twee leden niet beide

behorende tot één andere  commissie. De leden van de stemcommissie mogen niet in

een andere commissie  samen lid zijn alsook geen deel uitmaken van het bestuur.

Wanneer de stemming,  personen betreft, mogen de betreffende personen geen deel

uitmaken van de  stemcommissie.

4. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geld voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gesteld werd

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Een besluit is van kracht vanaf het

moment dat de vergadering beëindigd is.

5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering.

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als

het besluit van de algemene vergadering.

6. Zolang in een algemene vergadering 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 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.

7. Tegen een besluit van de algemene vergadering kan geen beroep worden,

aangetekend.

8. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gesteld werd,

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

9. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de

voorzitter en notulist worden vastgesteld en worden ondertekend. Zij die de

vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het,

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal

wordt ter kennis van de leden gebracht.

Bestuursdechargering en -benoeming.
Artikel 14.
1. Tijdens de jaarvergadering vindt de benoeming van het nieuwe bestuur plaats door

middel van een schriftelijke stemming.

2. In de jaarvergadering brengt het bestuur een verslag uit van het door hen gevoerd,

beleid en beheer gedurende het afgelopen verenigingsjaar.

3. Na goedkeuring van de verslagen van het bestuur door de jaarvergadering wordt

het bestuur gedechargeerd waarbij tegelijkertijd het nieuwgekozen bestuur wordt,

geïnstalleerd.

Bijeenroepen algemene vergaderingen.
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen. De oproeping geschiedt

schriftelijk, dat wil zeggen via ieder gangbaar communicatiekanaal overgebracht

kan worden welke op schriftelijke weergave vatbaar wordt of op schrift wordt,

ontvangen, gericht aan alle leden op basis van hun contactadres welke op dat

moment in de ledenadministratie zich begeeft.



2. Bij de oproeping dient een agenda te worden bijgevoegd waarbij alle te

behandelen onderwerpen op worden vermeld.

Kascontrolecommissie.
Artikel 16.
1. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een kascommissie van tenminste twee

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

2. Deze kascommissie heeft de taak om het financiële beleid van het bestuur van het

afgelopen boekjaar te controleren. Het boekjaar loopt van één oktober (01-10) tot

en met dertig september (30-09).

3. Op de jaarvergadering dient het bestuur haar jaarverslag uit te brengen en het

gevoerde beleid te bespreken (zie artikel 14 lid 2).

4. Het bestuur geeft alle in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken aan de

kascontrolecommissie binnen een in het huishoudelijk reglement vastgestelde

termijn voorafgaand aan de dag waarop de jaarvergadering plaatsvindt (buiten de

reguliere vakantie/feestdagen die aangehouden worden door de Vrije Universiteit

om).

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage te geven

in de boeken en de bescheiden van de vereniging.

Statutenwijzigingen.

Artikel 17.
1. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen gedaan worden op initiatief van het

bestuur of op verzoek van tenminste vijf leden die deze wens met een schriftelijke

beschrijving kenbaar maken aan het bestuur.

2. Zij, die oproepen tot algemene ledenvergadering voor het behandelen van een

voorstel tot statutenwijziging, moeten ten minste tien (10) werkdagen voor de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin in de voorgedragen wijziging

woordelijk is opgenomen, op een in de uitnodiging genoemde plaats voor de leden

ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de algemene vergadering

wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid



6, ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering

waarin ten minste één/tiende (1/10e) van de leden tegenwoordig of

vertegenwoordigd is.

Is niet één/tiende (1/10e) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan

wordt na afloop van twee weken, doch binnen vier weken na de eerste vergadering

een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel

zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht, het aantal

tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een

meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.

4. De wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat van deze

wijziging een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek

afschrift van deze wijziging en de gewijzigde statuten nader te leggen op het,

kantoor van het in artikel 29 boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde register.

Ontbinding.

Artikel 18.

1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien in een algemene

vergadering, waar tenminste drie/vierde (3/4e) van het aantal leden aanwezig is en

twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen zich voor een dergelijk,

voorstel verklaart.

2. Een voorstel tot ontbinding moet tenminste vier weken vóór de vergadering

schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht.

3. Een besluit tot ontbinding houdt in een besluit tot liquidatie.

4. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een

andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen, die ten

tijde van de ontbinding lid waren van de vereniging.

5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen andere regels zijn gesteld ten aanzien van

de liquidatie, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 19.



De vereniging kent een huishoudelijk reglement.

Slotbepaling.

Artikel 20.
1. Door het lidmaatschap van de vereniging te aanvaarden onderwerpt het lid zich aan

de statuten en andere bindende regelen van de vereniging. Het bestuur beslist in

die gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk, reglement niet voorzien en

beslist over geschillen die over de uitleg daarvan zijn gerezen. Hiervan bestaat de

mogelijkheid van beroep op de eerstvolgende algemene vergadering.


