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Naam en zetel

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging 

Medische Beeldvorming en Radiotherapie (hierna te noemen: 

NVMBR)

2. De vereniging is gevestigd te Utrecht

Doel

Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel: de behartiging van de collec-

tieve en individuele belangen van de leden en het nemen, 

stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het  gebied 

van professionalisering, profilering en kwaliteit van de in 

de vereniging vertegenwoordigde werkvelden Nucleaire 

Geneeskunde, Echografie, Radiologie en Radiotherapie en hun 

respectievelijke deelgebieden.

2. De vereniging tracht onder meer haar doel te bereiken door:

 - het leggen en onderhouden van contacten met ministeries,    

verenigingen en instanties die bij de door de vereniging verte-

genwoordigde werkvelden zijn betrokken;

 - het leggen en onderhouden van contacten met organisaties 

die zich bezig houden met de opleiding van beroepsbeoefena-

ren in de werkvelden;

 - het toetreden tot overkoepelende organisaties, samenwer-

kingsverbanden en adviesorganen;

 - het instellen van expertgroepen en projectgroepen;

 - het in standhouden en uitbreiden van het netwerk van con-

tactpersonen in de ziekenhuizen;

 - het organiseren van activiteiten in de regio;

 - het organiseren van symposia, congressen, studiedagen, 

zowel over vakinhoudelijke als over alle andere aspecten met 

betrekking tot de beroepsuitoefening;

 - het raadplegen en informeren van de leden over ontwikkelin-

gen in en rond de beroepsuitoefening;

 - het uitgeven van een tijdschrift en participeren in weten-

schappelijke tijdschriften;

 - het realiseren en actualiseren van de beroepscodes en 

beroepsprofielen;

 - het behartigen van de sociale belangen van de leden door 

aansluiting bij een vakvereniging; 

en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen 

welke voor  het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig 

worden geacht.

Verenigingsjaar

Artikel 3
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4
1. De vereniging kent:

a. gewone leden;

b. aspirant leden;

c. buitengewone leden;

d. ereleden;

Waar in deze statuten over het lidmaatschap respectievelijk leden 

wordt gesproken, worden daaronder alle categorieën van een 

lidmaatschap respectievelijk leden verstaan, tenzij het tegendeel 

blijkt. De onder sub a. tot en met d. voormelde leden zijn allen 

leden in de zin van de wet.

a. Gewone leden zijn personen die in het bezit zijn van een 

diploma medische beeldvormende en radiotherapeutische 

technieken of een getuigschrift radiodiagnostisch laborant, 

radiotherapeutisch laborant, medisch nucleair werker en/

of echografist en die als zodanig door het hoofdbestuur zijn 

toegelaten. Bij niet toelating door het hoofdbestuur kan de 

algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

b. Aspirant leden zijn personen, die de hogere beroepsoplei-

ding voor medisch beeldvormende en radiotherapeutische 

technieken of de inservice-opleiding volgen voor het beroep 

van radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant, 

medisch nucleair werker of een opleiding volgt tot echografist 

en niet reeds in het bezit zijn van een getuigschrift van een 

der andere genoemde vakgebieden. Aspirant leden worden 

automatisch gewoon lid na het behalen van het diploma voor 

medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 

of het getuigschrift radiodiagnostisch laborant, radiothera-

peutisch laborant, medisch nucleair werker, echografist. De 

toelating geschiedt overeenkomstig het in dit artikel lid 1a 

bepaalde.

c. Buitengewone leden zijn personen die op grond van het 

niet voldoen aan de onder 2 of 3 van dit artikel genoemde 

voorwaarden, niet in aanmerking komen voor een gewoon-, 

aspirant-lidmaatschap, doch die wel werkzaam zijn in de 

werkvelden Nucleaire Geneeskunde, Echografie, Radiologie en 

Radiotherapie. De toelating geschiedt overeenkomstig het in 

dit artikel lid 1a bepaalde.

d. Ereleden zijn personen die, zich voor of in het beroep of de 

Statuten
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vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden. Zij 

worden door het hoofdbestuur van de vereniging voor gedra-

gen en als zodanig door de algemene vergadering benoemd. 

2. Donateurs zijn zij, die zich tegenover de vereniging verbinden 

tot het storten van een jaarlijkse door de algemene vergade-

ring vast te stellen minimumbijdrage en door het hoofdbe-

stuur als zodanig zijn toegelaten.

3. Het hoofdbestuur houdt een register, waarin de namen en 

adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen. De 

leden en donateurs zijn verplicht adreswijzigingen onverwijld 

aan het hoofdbestuur mede te delen.

Contributie

Artikel 5
1. Leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, 

vast te stellen door de algemene vergadering. Zij kunnen in 

categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contri-

butie betalen.  

2. Het hoofdbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele 

of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen 

van contributie te verlenen.

Einde van het lidmaatschap, schorsing

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;

b. door opzegging door de vereniging; 

c. door ontzetting;

d. door de dood van het lid.

5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts 

schriftelijk geschieden tegen één januari met inachtneming 

van een opzeggingstermijn van twee maanden, met dien 

verstande dat:

a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeg-

gen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld 

tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of 

tot fusie;

b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan 

opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn 

rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de 

verplichtingen van geldelijke aard - zijn verzwaard, hem is 

bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet 

op hem van toepassing. 

c. het hoofdbestuur in bijzondere gevallen van het in dit artikel 

gestelde kan afwijken.

4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, een 

erelidmaatschap uitgezonderd, geschiedt door het hoofdbe-

stuur; opzegging van een erelidmaatschap geschiedt door de 

algemene vergadering. Deze kan geschieden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap 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 voortdu-

ren. Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddel-

lijke ingang.

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het 

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, 

volgende op de datum waartegen was opgezegd.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene 

vergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer 

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

de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddel-

lijke ingang eindigen.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 

eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het 

geheel verschuldigd.

8. Het hoofdbestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een 

schorsing die niet binnen  zes maanden gevolgd wordt door 

een besluit tot  ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt door 

het verlopen van die termijn. Het geschorste lid wordt in de 

gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering die tot 

ontzetting uit het lidmaatschap kan besluiten te verantwoor-

den.

Rechten en verplichtingen van Donateurs

Artikel 7
1. Donateurs hebben geen andere rechten en plichten dan die 

hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk regle-

ment zijn toegekend en opgelegd.

2. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te 

allen tijde wederzijds door opzegging met onmiddellijke 

ingang worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse 

bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel 

verschuldigd blijft.

3. Opzegging van een donateur namens de vereniging geschiedt 

door het hoofdbestuur.
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Het hoofdbestuur

Artikel 8
1. Het hoofdbestuur bestaat, behoudens het hierna bepaalde, 

uit een door de algemene vergadering te bepalen leden, bij 

voorkeur negen. De hoofdbestuursleden worden benoemd 

door de algemene vergadering.  

De algemene vergadering dient uit het midden van iedere 

sectie en regioraad, als bedoeld in artikel 19, een hoofdbe-

stuurslid te benoemen. Daartoe zal iedere sectie respectieve-

lijk regioraad een voordracht opmaken, bestaande uit de voor-

zitter van de desbetreffende sectie respectievelijk regioraad. 

De overige hoofdbestuurders worden benoemd op voordracht 

van het hoofdbestuur. De algemene vergadering kan voor 

ieder hoofdbestuurslid een plaatsvervanger benoemen. 

Degene die een voordracht maakt voor een hoofdbestuurder, 

kan tevens een voordracht maken voor een plaatsvervanger. 

De plaatsvervanger vertegenwoordigt de hoofdbestuurder in 

het hoofdbestuur indien hij niet in de gelegenheid is aanwe-

zig te zijn.

2. Kandidaten voor het hoofdbestuur kunnen voorts worden 

gesteld op voorstel van tenminste twintig leden met dien ver-

stande dat dit aantal niet hoger mag zijn dan een/vijfde van 

het aantal leden dat aan de verkiezing kan deelnemen.

3. Zodra en zolang het hoofdbestuur uit een geringer aantal 

leden bestaat, dan krachtens artikel 8.1., geldt het niettemin 

als voltallig.

Benoeming en zittingsduur

Artikel 9
1. Hoofdbestuursleden worden voor een periode van drie 

jaar benoemd. Na die periode zijn zij terstond tweemaal 

herkiesbaar. Na een totale zittingsperiode van negen jaar 

aaneengesloten, zijn zij eerst herkiesbaar na verloop van een 

jaar. 

2. Een hoofdbestuurder defungeert voorts door:

a. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;

b. zijn schriftelijk bedanken; en

c. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen.

4. Bij ontstentenis of belet van een hoofdbestuurder zijn de ove-

rige hoofdbestuurders met het hoofdbestuur belast. Tijdens 

het bestaan van vacatures geldt het hoofdbestuur als volledig 

samengesteld. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk 

voorzien.

5. Elke hoofdbestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd 

is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering 

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.

Hoofdbestuursfuncties en besluitvorming 
van het hoofdbestuur

Artikel 10
1. Uit de hoofdbestuursleden, die tenminste sedert de laatste 

algemene vergadering zitting hebben in het hoofdbestuur, 

wordt de voorzitter aangewezen door de leden, op voordracht 

van het hoofdbestuur. 

Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een 

vice-voorzitter en een penningmeester aan Eén hoofdbestuur-

der kan meer dan één functie bekleden.

2. Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statu-

ten nodig is of de voorzitter of een andere hoofdbestuurder 

zulks wenst.

3. Het hoofdbestuur kan besluiten toehoorders bij zijn vergade-

ring aanwezig te laten zijn.

4. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen 

indien tenminste de helft van de hoofdbestuurders aanwezig 

of vertegenwoordigd is. Een hoofdbestuurder kan zich ter 

vergadering, mits schriftelijk, door een medehoofdbestuur-

der laten vertegenwoordigen. Een hoofdbestuurder kan zich 

voorts door zijn plaatsvervanger laten vertegenwoordigen. 

Een hoofdbestuurder kan slechts voor één andere hoofdbe-

stuurder als gevolmachtigde optreden. Het hoofdbestuur kan 

ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle hoofdbe-

stuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk, 

dan wel per telefax of e-mail, hebben uitgesproken.

5. Alle hoofdbestuursbesluiten worden genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen.

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 

secretaris notulen opgesteld, die na vaststelling door het 

hoofdbestuur door de voorzitter en de secretaris worden 

ondertekend.

7. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde 

geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel 

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 

plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien 
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Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden 

geen beroep worden gedaan. 

Dagelijks hoofdbestuur

Artikel 12
1. Het hoofdbestuur benoemt uit zijn midden een dagelijks 

hoofdbestuur, bestaande uit vier personen. De voorzitter en 

de secretaris maken in elk geval deel uit van het dagelijks 

hoofdbestuur.

2. Het dagelijks hoofdbestuur is belast met de dagelijkse leiding 

van de vereniging. Elk lid van het dagelijks hoofdbestuur is, 

tezamen met een of meer leden van het dagelijks hoofdbe-

stuur, bevoegd in en buiten rechte de vereniging te vertegen-

woordigen.

3. Het dagelijks hoofdbestuur is bevoegd een gedeelte van de 

werkzaamheden te delegeren aan een (of meer) door het 

dagelijks hoofdbestuur te benoemen functionaris(sen). 

4. Het dagelijks hoofdbestuur treedt op als werkgever van de bij 

de vereniging in dienst zijnde personeelsleden. 

Vertegenwoordiging

Artikel 13
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het hoofdbe-

stuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd 

door twee tezamen handelende hoofdbestuurders.

2. Het hoofdbestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht 

aan één of meer hoofdbestuurders alsook aan derden, om de 

vereniging binnen de grenzen van die volmacht te verte-

genwoordigen. Het hoofdbestuur kan voorts besluiten aan 

gevolmachtigden een titel te verlenen.

3. Het hoofdbestuur zal van het toekennen van doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het han-

delsregister.

4. Indien een hoofdbestuurder een tegenstrijdig belang heeft 

met de vereniging kan hij niettemin de vereniging vertegen-

woordigen tenzij de algemene vergadering daartoe een of 

meer personen aanwijst.

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 

de oorspronkelijke stemming.

Hoofdbestuurstaak en bevoegdheid

Artikel 11
1. Het hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereni-

ging. Het hoofdbestuur kan als zodanig een of meer van 

zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen 

verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt 

in naam en onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.

2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voor-

recht van boedelbeschrijving.

3. Het hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de alge-

mene vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 

van registergoederen. Het is niet bevoegd tot het aangaan 

van 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 ander verbindt.

4. Het hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene 

vergadering, bevoegd collectieve arbeidsovereenkomsten aan 

te gaan dan wel af te sluiten.

5. Het hoofdbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de 

algemene vergadering voor besluiten tot:

I. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van 

investeringen, waarmee meer dan een nader bij huishoudelijk 

reglement vast te stellen bedrag per handeling gemoeid is.

II. 

a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot 

verkrijgen en geven van registergoederen.

b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging 

een bankkrediet wordt verleend.

c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen 

opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik 

maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

d. Het aangaan van dadingen.

e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van 

arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen 

van conservatoire maatregelen en van het nemen van die 

rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.

f. Het aansluiten bij een vakvereniging
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van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5. Het hoofdbestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 

tien jaren te bewaren.

Algemene vergadering

Artikel 15
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigings-

jaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- 

gehouden.

2. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in 

artikel 14 met het verslag van de aldaar genoemde kascon-

trolecommissie, alsmede de begroting voor het komende 

verenigingsjaar;

b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde kascontrole-

commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures van hoofdbestuur en 

secties;

d. voorstellen van het hoofdbestuur of de leden, aangekondigd 

bij de oproeping voor de vergadering. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dik-

wijls het hoofdbestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van tenmin-

ste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbren-

gen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het 

bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 

van niet langer dan vier weken.

5. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroe-

ping overgaan overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in 

ten minste één landelijk dagblad.

Wijze bijeenroepen en toegang

Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 

het hoofdbestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de 

adressen van de leden, volgens het ledenregister. De termijn 

van oproeping bedraagt tenminste vier weken, de dag van de 

oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen 

onderwerpen vermeld.

3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet 

geschorste leden en hoofdbestuurders van de vereniging. 

Jaarverslag ‑ rekening en verantwoording

Artikel 14
1. Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van 

de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden 

van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze 

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voe-

ren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen 

tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen 

worden gekend.

2. Het hoofdbestuur brengt op een algemene vergadering 

binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, 

behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 

vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de 

vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en 

de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeu-

ring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden 

ondertekend door de hoofdbestuurders; ontbreekt de onder-

tekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de 

termijn kan ieder lid van de gezamenlijke hoofdbestuurders in 

rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3. De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld 

in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht 

verlenen om de door het hoofdbestuur opgemaakte balans en 

de staat van baten en lasten te onderzoeken overeenkomstig 

het bepaalde in lid 3 van dat artikel. De accountant geeft de 

uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de 

getrouwheid van de stukken. Deze verklaring wordt aan de 

stukken toegevoegd zoals die aan de algemene vergadering 

ter goedkeuring worden voorgelegd.

4. Indien de algemene vergadering de hiervoor bedoelde 

opdracht niet aan de accountant verleent, benoemt zij jaarlijks 

uit de gewone leden een kascontrolecommissie van tenmin-

ste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het 

hoofdbestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld 

in de tweede zin van lid 2.  

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 

bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrole-

commissie, mits met goedkeuring van het hoofdbestuur, zich 

voor rekening van de vereniging door een deskundige laten 

bijstaan. 

Het hoofdbestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve 

van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te ver-

tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
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7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel 

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 

plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien 

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 

de oorspronkelijke stemming. 

Voorzitterschap ‑ notulen

Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter 

van het hoofdbestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één 

der andere hoofdbestuurders door het hoofdbestuur aan te 

wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin 

zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 

secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewe-

zen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door de 

algemene vergadering door de voorzitter en de notulist wor-

den ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis 

van de leden gebracht.

3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde 

in artikel 15 lid 3 van deze statuten op verzoek van leden 

wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering 

hebben verzocht anderen dan hoofdbestuursleden belasten 

met de leiding van de vergadering en het opstellen van de 

notulen.

Secties / Expertgroepen / Regioraad 

Artikel 19
1. De vereniging bestaat in ieder geval uit de volgende secties: 

nucleaire geneeskunde, echografie, radiologie en radiothera-

pie. 

De algemene vergadering kan besluiten nieuwe secties in te 

stellen.

2. Een sectie kan niet worden opgeheven, tenzij op verzoek van 

die sectie. In dat geval kan de algemene vergadering besluiten 

een sectie op te heffen.

3. De algemene vergadering stelt de taak en bevoegdheden van 

de secties vast.

4. De secties zijn verantwoordelijk voor vakinhoudelijke zaken.

5. Het hoofdbestuur kan één of meerdere expertgroepen 

Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde perso-

nen beslist de algemene vergadering.

Stemrecht en besluitvorming

Artikel 17
1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste leden stem-

recht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen. Ieder lid is 

bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk 

daartoe gemachtigd ander lid. Ieder lid kan slechts voor één 

volmachtgever een stem uitbrengen. 

2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is 

bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn 

uitgebracht.

3. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de 

benoeming van personen, is het voorstel verworpen.

4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de ver-

gadering besluit tot stemming bij acclamatie. Indien bij een 

benoeming van personen niemand de volstrekte meerder-

heid heeft verkregen, heeft 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 tel-

kens 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.

5. Een eenstemmig besluit van alle  leden, ook al zijn deze niet 

in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het 

hoofdbestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene vergadering.

6. Het ter algemene vergadering 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.
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4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing 

bij een besluit tot fusie.

Artikel 22
Het in artikel 21 bepaalde is niet van toepassing indien op de 

algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn 

en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt 

genomen.

Artikel 23
De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een 

notariële akte is opgemaakt. Iedere hoofdbestuurder is afzonder-

lijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

Ontbinding

Artikel 24
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 

algemene vergadering. Het bepaalde in de artikelen 21 en 22 

is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit 

tot vereffening van haar vermogen nodig is.  

In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan 

haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening 

eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars 

bekende baten meer bekend zijn.

3. De hoofdbestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen 

van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent 

de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht 

van hoofdbestuurders van toepassing. De overige statutaire 

bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht 

tijdens de vereffening.

4. Een eventueel batig saldo van de vereniging wordt ter 

beschikking gesteld voor doeleinden, die door de algemene 

vergadering worden bepaald.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden 

van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren onder 

berusting van de door de algemene vergadering daartoe 

aangewezen persoon.

instellen en opheffen en de taken en bevoegdheden van een 

expertgroep vaststellen.

6. De vereniging heeft een regioraad, welke wordt gevormd 

door de regiovoorzitters van de regio’s.

7. De regioraad kan worden opgeheven door een besluit van de 

algemene vergadering.

8. De algemene vergadering stelt de taak en bevoegdheden van 

de regioraad vast.

9. De leden van de secties en de regioraad, met uitzondering 

van de voorzitter en de secretaris, en van de expertgroepen 

worden benoemd en ontslagen door het hoofdbestuur, al dan 

niet uit zijn midden. Ook de regiovoorzitters, met uitzonde-

ring van de voorzitter en de secretaris, worden benoemd en 

ontslagen door het hoofdbestuur. De voorzitter en secretaris 

van een sectie én van de regioraad worden benoemd en 

ontslagen door de algemene vergadering.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20
1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld 

worden, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht. 

Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, 

die in strijd zijn met de wet of de statuten.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd 

door de algemene vergadering. 

Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statuten-

wijziging is van overeenkomstige toepassing op het vaststel-

len en wijzigen van een reglement.

Statutenwijziging en fusie

Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering 

worden aangebracht dan door een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Tenminste vijf dagen voor de algemene vergadering dient een 

afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats 

voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, 

waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden 

genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde 

van de geldig uitgebrachte stemmen.

© NVMBR • Statuten & Huishoudelijk Reglement • versie 1801 9



Slotbepaling

Artikel 25
Aan het hoofdbestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn 

opgedragen.

Slot
De statuten zijn vastgesteld door de notaris op grond van het 

besluit door de Algemene Vergadering op  5 november 2002 en 

treedt in werking op 1 januari 2003.
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den geacht te zijn geschied overeenkomstig de oproeping zoals 

bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten.

Artikel 8
Indien tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene 

vergadering, bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene ver-

gadering, een punt op de agenda van een algemene vergadering 

wenst te zien, moet hieraan binnen acht dagen na verzending van 

de agenda schriftelijk aan het hoofdbestuur mededeling worden 

gedaan, waarna een aanvullende agenda aan de leden wordt 

toegezonden.

Artikel 9
Tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden, 

alsmede alle in dienst van de vereniging zijnde functionarissen 

toegang. Het hoofdbestuur kan zich tijdens de vergadering door 

deskundigen laten bijstaan.

Artikel 10
Als ongeldige stemmen worden beschouwd:

a. stemmen, die een persoon of een zaak niet duidelijk aanduiden;

b. ondertekende stembriefjes;

c. stembriefjes die meer namen of meer zaken bevatten dan 

daarop behoorden te zijn gesteld.

Ongeldige stemmen worden beschouwd als zijnde niet uitgebracht 

en worden derhalve op het totaal aantal stemmen in mindering 

gebracht.

Artikel 11
Uit de aanwezige leden wordt een stembureau samengesteld, dat 

toezicht houdt op de stemmingen. Over zaken wordt aan de hand 

van de presentielijst gestemd op een door de voorzitter te bepalen 

wijze.

Hoofdbestuur en 
hoofdbestuursvergaderingen

Artikel 12
De voorzitter is belast met de leiding alsmede met het toezicht op 

het bureau. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de vereni-

gingsmanager.

Lidmaatschap en leden 

Artikel 1
Aanvragen voor een gewoon lidmaatschap, een aspirant-lidmaat-

schap, of een buitengewoon lidmaatschap dienen schriftelijk aan 

het hoofdbestuur gericht te worden. Over de aanvragen wordt 

door het hoofdbestuur beslist. Alle aanvragen kunnen door het 

hoofdbestuur worden afgewezen, indien de aanvrager eerder 

aangegane verplichtingen jegens de vereniging niet is nagekomen. 

Artikel 2
Het hoofdbestuur besluit over de toelating van een lid, met dien 

verstande, dat het hoofdbestuur deze beslissingsbevoegdheid kan 

delegeren aan een in dienst van de vereniging zijnde functionaris. 

Ieder hoofdbestuurslid is met betrekking tot alles wat dienaan-

gaande besproken of behandeld wordt, tot volstrekte geheimhou-

ding verplicht.

Artikel 3
Elk lid ontvangt na toelating een exemplaar van de statuten en van 

het huishoudelijk reglement.

Een bewijs van betaling van de contributie in een bepaald  jaar 

vormt tezamen met het lidnummer, het bewijs van lidmaatschap 

gedurende dat jaar.

Artikel 4
De leden verbinden zich door de daad zelve van het toetreden tot 

nakoming van de statuten en het huishoude lijk reglement.

Artikel 5
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt op grond van het 

bepaalde in artikel 6 lid 5 van de statuten door de algemene ver-

gadering op voordracht van het hoofdbestuur. De voordracht dient 

schriftelijk met opgave van redenen aan de algemene vergadering 

en aan het betreffende lid kenbaar te worden gemaakt.

De algemene vergadering

Artikel 6
De plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, wordt 

bepaald door degenen die de vergadering oproepen.

Artikel 7
Uitnodigingen, oproepingen met vermelding van de op de 

vergadering te behandelen onderwerpen en toelichting daarop 

opgenomen in het door de vereniging uitgegeven tijdschrift wor-

Huishoudelijk Reglement
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c.  Nucleaire Geneeskunde (NG)

d. .Radiologie (RD)

e.  Radiotherapie (RT)

Expertgroepen van de vereniging zijn:

a.  Bevolkingsonderzoek borstkanker (BOB)

b.  Moulagetechnici (MT).

Advies raden van de vereniging zijn:

a.  Kwaliteit

b.  Straling

Tevens heeft de vereniging een 

a.  Netwerk contactpersonen (CP)

b.  Redactiecommissie

c.  Regioraad.

Artikel 21
Het hoofdbestuur kan uit haar leden projectgroepen instellen, die 

in samenwerking met het hoofdbestuur en een of meer secties 

belast worden met speciale taken.

Het eindverslag van een dergelijke projectgroep aan het hoofdbe-

stuur, houdt tevens opheffing van de betreffende projectgroep in.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 

hoofdbestuur.

Dit huishoudelijk reglement is aldus gewijzigd vastgelegd bij 

besluit door de algemene vergadering van 24 november 2017 en 

treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 13
De vice-voorzitter treedt bij verhindering van de voorzitter in diens 

rechten en plichten.

Artikel 14
De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie. Het 

verzorgen van de dagelijkse correspondentie alsmede het jaarlijks 

verslag uitbrengen van de activiteiten van de vereniging is gedele-

geerd aan de verenigingsmanager. 

Artikel 15
De penningmeester van de vereniging is verantwoordelijk voor het 

beheer van de financiën. Het dagelijks beheer is gedelegeerd aan 

de verenigingsmanager.

 

Artikel 16
In verband met het in artikel 11 lid 4 sub 1 in de statuten bepaalde 

behoeft het hoofdbestuur goedkeuring van de algemene vergade-

ring voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het 

verrichten van investerin gen, waarmee een bedrag van minimaal € 

15.000,- per handeling gemoeid is.

Ten aanzien van de verplichtingen die voortvloeien uit de jaarlijkse 

begroting welke is vastgesteld door de algemene vergadering kan 

het hoofdbestuur voor hogere bedragen verplichtin gen aangaan 

en investeringen verrichten. 

Artikel 17
Het hoofdbestuur draagt zorg voor de goede naam en het nastre-

ven van het doel van de vereniging.

Artikel 18
De verenigingsmanager en de stafmedewerkers participeren in de 

vergaderingen van het hoofdbestuur.

Artikel 19
Het verenigingsbureau draagt zorg voor de uitvoering van de uit 

de taken en bevoegdheden voortkomende werkzaamheden.

 

Netwerken, adviesraden, expertgroepen, 
regioraad en commissies

Artikel 20
Netwerken en specialisatie netwerken van de vereniging zijn:

a.  Echografie (EC) 

b.  MRI
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Verenigingsstructuur
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