Statuten NAV november 2010

Statuten Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen
Naam en duur
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam
NEDERLANDSE ACADEMIE VAN VOEDINGSWETENSCHAPPEN.
2.
Zij heeft haar zetel te Utrecht.
De onderhavige vereniging wordt hierna aangeduid met "de Vereniging".
3.
De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Verenigingsjaar
Artikel 2
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december daaropvolgend.
Doel
Artikel 3
1.

De Vereniging heeft tot doel het profileren van de voedingswetenschappen in het belang van de
volksgezondheid. De manier waarop de Vereniging dit doel wil bereiken wordt omschreven in het
Huishoudelijk Reglement en de jaarplannen van de Vereniging.

Lidmaatschap
Artikel 4
1.
Het lidmaatschap van de Vereniging staat slechts open voor natuurlijke personen met een voltooide
academische opleiding. Bovendien dienen zij actief te zijn op het gebied van de voedingswetenschappen bij
bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen, overheid, non profit organisaties, gezondheidszorg of bedrijfsleven.
2.
De Vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.
2.1 Gewoon lid zijn zij die voldoen aan de registratie-eisen zoals opgesteld door de Commissie van Toezicht
en Beoordeling Voedingswetenschappen (CTB), hierna aangeduid als “de Registratiecommissie” en die
vervolgens door het bestuur van de Vereniging, hierna aangeduid als “het Bestuur”, op advies van de
Registratiecommissie zijn toegelaten.
2.2 Buitengewone leden zijn zij die niet voldoen aan de registratie-eisen als voedingswetenschapper maar
toch door hun specifieke kennis en ervaring kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van
de Vereniging. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het
Bestuur.
2.3 Erelid is degene die door de Algemene Ledenvergadering als zodanig is benoemd op voorstel van het
Bestuur. Leden kunnen bij het Bestuur een voordracht voor het erelidmaatschap doen. Deze voordracht
moet worden gesteund door ten minste tien leden.
Toelating leden
Artikel 5
1. Degene die als lid wil worden toegelaten, doet hiertoe een verzoek aan de voorzitter van het Bestuur. Dit
verzoek moet zijn vergezeld van bescheiden op grond waarvan kan worden nagegaan of betrokkene kan
worden gekwalificeerd als voedingswetenschapper.
2. De Registratiecommissie beslist of de kwalificaties die blijken uit de ter beschikking gestelde bescheiden
voldoende zijn om te worden gekwalificeerd als voedingswetenschapper en om te worden opgenomen in
het Register van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen. De Registratiecommissie
deelt deze beslissing mee aan het Bestuur. Deze beslissing wordt vergezeld van een advies om de
kandidaat al dan niet toe te laten als lid. Vervolgens neemt het Bestuur ter zake een besluit en deelt dit
besluit mee aan de kandidaat.
3. Betrokkene kan binnen een termijn van vier weken tegen een negatieve beslissing van het Bestuur in
beroep gaan volgens een procedure die is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt door:
1.1. overlijden;
1.2. opzegging door het lid;
1.3. opzegging namens de Vereniging door het Bestuur. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer het lid
de verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
1.4. 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;
1.5. ontbinding van de Vereniging.
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2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de Vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
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.
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.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging op grond dat redelijkerwijs van
de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving
van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk
van het besluit met opgave van de reden in kennis gesteld, waarbij hij tevens op de mogelijkheid van beroep
wordt gewezen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Leden die handelen in strijd met de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement, of die zich niet gedragen
naar de besluiten van de Algemene Ledenvergadering of andere organen van de Vereniging, of naar
besluiten die het Bestuur krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de Algemene Ledenvergadering
heeft genomen, kunnen door het Bestuur worden geschorst voor ten hoogste vier weken. Bij een schorsing
voor een langere periode is het Bestuur verplicht tot het bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering,
te houden binnen vier weken na de schorsing, tot verlenging van de schorsing of tot ontzetting. Wordt de
Algemene Ledenvergadering niet binnen genoemde termijn gehouden of neemt de Algemene
Ledenvergadering binnen genoemde termijn geen besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing of tot
ontzetting, dan vervalt de schorsing na het verstrijken van de termijn van vier weken. Gedurende de periode
dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage geheel
verschuldigd.
De registratie bij de NAV vervalt bij opzegging van het lidmaatschap.

Rechten en plichten leden
Artikel 7
1.
Alle leden hebben het recht om aan de activiteiten van de Vereniging deel te nemen.
2.
Van de leden wordt verwacht, dat zij, voor zover dit in hun vermogen ligt, daadwerkelijk zullen bijdragen tot
het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vereniging.
Jaarlijkse bijdrage en overige geldmiddelen
Artikel 8
1. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering. Tevens kan de Algemene Ledenvergadering besluiten dat bij aanvang van het
lidmaatschap een door haar vast te stellen entreegeld verschuldigd is.
2. In het Huishoudelijk Reglement worden nadere regels gegeven over de vaststelling van de contributie en het
heffen van verdere bijdragen.
3. Naast de bijdragen van de leden en donateurs kunnen de geldmiddelen bestaan uit subsidies, erfstellingen,
legaten, schenkingen en andere wettige baten, alsmede uit sponsorgelden.
Bestuur
Artikel 9
1. Behoudens het eerste Bestuur, bestaat het Bestuur uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen. Het
aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.
2. De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering uit de leden van de Vereniging benoemd. Het
Bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester alsmede tenminste twee leden.
3. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreden. In het
huishoudelijke reglement staan de eisen hiervoor beschreven.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt bij verlopen van de termijn, door bedanken, door geestelijk onvermogen of
door overlijden.
5. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond.
6. De Algemene Leden Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht. Voor een besluit is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte
stemmen.
7. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door
verloop van die termijn.
8. Schorsing van een bestuurslid als lid van de Vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het
einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde van het bestuurslidmaatschap in.
9. Indien ten gevolge van tussentijdse vacatures het aantal bestuursleden onder het in lid 1 genoemde aantal
personen is gedaald, blijft het Bestuur desondanks volledig bevoegd. In de vervulling van de vacatures wordt
voorzien op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
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Artikel 10
1. Behoudens de beperking in deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
2. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor:
2.1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
2.2. voor overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor de schuld van een derde verbindt;
2.3. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen
indien de huur, casu quo de tegenprestatie, gerekend over een tijdvak van ten hoogste een jaar, meer
dan tien procent van het totale verenigingsinkomen in het voorafgaand verenigingsjaar bedraagt.
2.4. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, maar met
uitzondering van procedures te voeren bij de kantonrechter, het nemen van conservatoire maatregelen
en overige rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
3. Het Bestuur is bij het doen van uitgaven gebonden aan de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde
begroting met uitzondering van uitgaven welke ten laste van een daartoe door de Algemene
Ledenvergadering ingesteld fonds komen.
4. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden van wie
tenminste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn.
Artikel 11
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, doch is verplicht een
vergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast doch is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op
verzoek van tenminste twee bestuursleden.
3. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of zijn plaatsvervanger notulen
opgemaakt, die door het Bestuur na vaststelling worden geaccordeerd.
5. Het in de bestuursvergadering 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. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor
bedoelde 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 geschieden,
een aanwezig bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
6. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming
door het Bestuur worden gegeven.
Commissies
Artikel 12
1. Het Bestuur kan commissies instellen en benoemt en ontslaat voorts de leden van de commissies en geeft
de betreffende commissies opdrachten.
2. De werkzaamheden van deze commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. De
commissie rapporteert aan het Bestuur.
3. Van de instelling van een commissie, de opdracht en de samenstelling doet het Bestuur melding aan de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
4. Het in de leden 2 en 3 bepaalde gaat niet op voor de Kascontrolecommissie, genoemd in Artikel 17.2.
Algemene Leden Vergaderingen
Artikel 13
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een
Jaarvergadering gehouden, de Algemene Ledenvergadering. Deze kan evenwel de genoemde termijn voor
ieder jaar afzonderlijk verlengen.
2. Een Algemene Ledenvergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het
Bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een/tiende van de
stemmen in een Algemene Ledenvergadering uit te brengen.
3. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, hebben het recht
daar het woord te voeren en voorstellen te doen en zijn stemgerechtigd.
4. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of
de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
Artikel 14
1. Algemene Ledenvergaderingen worden door het Bestuur bijeengeroepen. De oproep geschiedt schriftelijk of
elektronisch.
2. De termijn van oproepen bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van de oproep en die der vergadering niet
meegerekend. Bij een oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
de artikelen 20 en 21.

3

Statuten NAV november 2010

Artikel 15
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Ontbreken
zowel de voorzitter als diens plaatsvervanger, dan treedt een van de bestuursleden, door het Bestuur aan te
wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt die door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld en door
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden geaccordeerd. Zij die een vergadering bijeenroepen,
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van
het proces-verbaal worden ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
Artikel 16
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, voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 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. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij de verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is
degene verkozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien ook bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
6. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. Indien het Bestuur dit wenst kan
over zaken ook schriftelijk gestemd worden. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over
personen het lot.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
8. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig 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.
9. Bij benoeming van bestuursleden wordt over elke te vervullen plaats afzonderlijk gestemd.
10. Wanneer is voorgeschreven dat alleen zij verkiesbaar zijn die op een bepaalde wijze kandidaat zijn gesteld
voor het Bestuur en er zijn niet meer kandidaten dan er plaatsen te vervullen zijn, heeft geen stemming
plaats maar worden de kandidaten verkozen verklaard, tenzij de vergadering stemming verlangt.
Financiële verantwoording
Artikel 17
1.
Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. In de Algemene Ledenvergadering brengt het
Bestuur 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 goedkeuring aan de Algemene
Ledenvergadering over.
2.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de Algemene Ledenvergadering
niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een financiële commissie, hierna
genoemd de Kascontrolecommissie, van ten minste twee leden die geen deel van het Bestuur mogen
uitmaken.
3.
Het Bestuur is verplicht aan de Kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de
boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.
4.
De Kascontrolecommissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de Kascontrolecommissie bijzondere boekhoudkundige kennis,
dan kan zij zich op kosten van de Vereniging door een deskundige doen bijstaan. De Kascontrolecommissie
brengt aan de Algemene Ledenvergadering waarin de stukken worden behandeld verslag van haar
bevindingen uit.
Begroting
Artikel 18
1. Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt de begroting van alle uitgaven van de Vereniging, voor
zover niet ten laste van een fonds komend, vastgesteld en worden de middelen tot dekking aangewezen.
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2.

Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar legt het Bestuur het ontwerp van de begroting
voor het lopende verenigingsjaar ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering voor.

Fondsen
Artikel 19
De Algemene Ledenvergadering is bevoegd fondsen in te stellen waaruit het Bestuur uitgaven mag doen voor
bepaalde, door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen, doelen.
Statutenwijziging
Artikel 20
1. Behoudens het bepaalde in artikel 16 lid 8 kan in de Statuten geen wijziging worden aangebracht dan door
een besluit van een Algemene Ledenvergadering.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat
voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt
een afschrift als hier bedoeld kosteloos toegezonden aan de leden en donateurs die hiervoor een aanvraag
indienen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste twee-derde van de stemgerechtigden vertegenwoordigd of aanwezig zijn.
Indien niet aan deze eis wordt voldaan, wordt er binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal vertegenwoordigde of aanwezige leden, kan worden besloten met een meerderheid van tenminste
twee-derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De
bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te
leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de Vereniging haar
zetel heeft.
Ontbinding
Artikel 21
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in
lid 1, 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo aangewend voor een door de
Algemene Ledenvergadering aan te wijzen doel, hetwelk, zo mogelijk, het meest met het doel van de
Vereniging overeenstemt.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn benoemd, geschiedt de vereffening door het
Bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig
is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van
kracht. In de stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten de woorden "in liquidatie"
aan haar naam worden toegevoegd.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 22
1. De Algemene Ledenvergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent die
onderwerpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering
indien dit schriftelijk wordt verzocht door het Bestuur of tenminste een/derde gedeelte van de leden van de
Vereniging.
3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten welke in strijd zijn met de wet of met deze
statuten.
Slotbepaling
Artikel 23
1. Door aanvaarding van het lidmaatschap verplichten de leden zich om de bepalingen van deze Statuten
tevens de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en andere door de Vereniging vastgestelde
reglementen na te leven en om - indien vereist- aan de uitvoering van die bepalingen hun medewerking te
verlenen.
2. In alle gevallen waarin deze Statuten niet is voorzien en verschil van mening is ten aanzien van de uitleg van
de Statuten in en/ of reglementen beslist de Algemene Ledenvergadering.

5

