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STATUTEN 
Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse vereniging 
voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP). 

 Zij is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam. 
2. De vereniging is opgericht op achttien oktober 

negentienhonderd zevenenvijftig en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd.  

 De vereniging is in dat jaar opgericht onder de naam 

"Nederlandse Vereniging voor Groeps-Psychotherapie". 
DOEL 

Artikel 2 
De vereniging stelt zich ten doel: de bestudering, beoefening, 
ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van groepsdynamische 

processen en groeps(psycho)therapie bij kinderen en 
volwassenen te bevorderen. Dit op het gebied van de 

psychotherapie, (sociale) psychologie, geneeskunde, alsook op 
andere gebieden die zich bezighouden met gezien de 
verenigingsdoelstellingen relevante groepsprocessen.  

MIDDELEN 
Artikel 3 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het regelmatig houden van vergaderingen van haar leden, 

zowel algemene ledenvergaderingen alsook 

sectievergaderingen van leden die zich met een speciaal 
onderdeel van groepsdynamische processen en 

groeps(psycho)therapie bezighouden; 
b. het organiseren van cursussen, seminars en dergelijke ten 

behoeve van eigen leden en derden; 

c. het uitgeven van een tijdschrift; 
 het publiceren van verslagen van haar bijeenkomsten in het 

eigen tijdschrift en elders; 
d. alle andere wettige middelen, die voor het verwezenlijken van 

haar doelstelling bevorderlijk kunnen zijn. 

LEDEN 
Artikel 4 

1. Leden zijn die natuurlijke personen die door het bestuur als 
lid of belangstellend lid zijn toegelaten. 
In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek 

van de betrokkene de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene 
ledenvergadering een lid voordragen als erelid of lid van 

verdienste. Een belangstellend lid wordt in alles gelijk gesteld 
met een (gewoon) lid met die uitzondering dat een 
belangstellend lid geen stemrecht heeft in de algemene 

ledenvergadering. Wel heeft hij het recht die vergadering te 
bezoeken, er het woord te voeren en er voorstellen te doen. 
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3. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de 
algemene ledenvergadering of van een ander orgaan 

verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden 
opleggen. 

4. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de 
vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en 

billijkheid wordt gevorderd. 
5. De leden zijn gehouden: 
 a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede 

de besluiten van het bestuur, van de algemene 
ledenvergadering of van een ander orgaan van de 

vereniging na te leven; 
 b. de belangen van de vereniging niet te schaden. 
Artikel 5 

1. Een lidmaatschap eindigt door: 
 a. het overlijden van het lid;  

 b. schriftelijke opzegging door het lid. Opzegging van het 
lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van 
het verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van vier weken en geldt voor het 
volgende verenigingsjaar; 

 c. opzegging door de vereniging met inachtneming van een 
opzegtermijn van vier weken tegen elke willekeurige 
datum, in al die gevallen waarin: 

  1. het lid niet langer voldoet aan de vereisten door de 
statuten voor het lidmaatschap gesteld; 

  2. het lid handelt in strijd met het doel of de belangen 
van de vereniging; 

  3. tegen het lid een maatregel is genomen krachtens een 

uitspraak  waartegen geen beroep meer mogelijk is 
van enig college, dat bevoegd is tot behandeling van 

klachten met betrekking tot de uitoefening van het 
beroep volgens de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg (Wet-BIG); 

  4. het lid voldoet na herhaalde aanmaning niet aan de 
financiële verplichting; 

 d. ontzetting namens de vereniging, wanneer het lid handelt 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt. 
2. Opzegging door de vereniging als bedoeld in het lid 1 sub c. 

van dit artikel alsmede ontzetting als bedoeld in het lid 1 sub 
d. van dit artikel, zijn bevoegdheden van het bestuur en 

geschieden door middel van een schriftelijke mededeling, met 
opgaaf van redenen, gericht aan de betrokkene. 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 6 
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1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging 
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten 

aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden toegang.  

3. De algemene ledenvergadering wordt tenminste éénmaal per 
jaar gehouden en voorts zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

acht. 
4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het 

bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste 

veertien dagen. 
5. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling aan de leden 

hetzij schriftelijk hetzij per e-mail.  
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 7 

1. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. 
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen 

schriftelijk. 
3. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt voor zover de 

statuten niets anders bepalen, beslist bij meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen. 

4. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, 

wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, 
die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben 

verkregen en is hij benoemd die bij de tweede stemming de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, 

beslist het lot. 
HET BESTUUR 

Artikel 8 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden en vormt zoveel 

mogelijk een weerspiegeling van de verschillende 

beroepsfuncties onder de leden.  
2. Tenminste veertien dagen vóór de algemene 

ledenvergadering, waarin de verkiezing van bestuursleden zal 
plaatsvinden, maakt het bestuur aan de leden haar 
voordracht bekend. Tot de aanvang van de vergadering 

kunnen schriftelijk namen van tegenkandidaten worden 
ingediend bij de secretaris, ondersteund door de 

handtekeningen van tien leden, terwijl tevens een schriftelijke 
bereidverklaring van de betrokken tegenkandidaat moet 

worden overlegd. 
3. Voor het bestuurslidmaatschap komen alle stemgerechtigde 

leden in aanmerking. 

4. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering 
benoemd voor de tijd van ten hoogste twee jaren. 
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Zij zijn na afloop van die periode terstond herkiesbaar, doch 
slechts voor maximaal twee aansluitende perioden. 

5. De voorzitter wordt, op voordracht van het bestuur, in functie 
gekozen. 

De andere bestuursfuncties worden onderling verdeeld. 
Artikel 9 

1. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen 
of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een 
besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 

twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die 
niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2. Onverminderd het in artikel 8 lid 4 bepaalde, eindigt het 

bestuurslidmaatschap door overlijden of bedanken van het lid, 

alsmede door ontslag door de algemene ledenvergadering. 
BESTUURSBEVOEGDHEID 

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

belast met het besturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft 
het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig 

mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin 
de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 

bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door 
commissies die door het bestuur zijn benoemd. 

4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de 
wet niets anders voortvloeit. 

5. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte 

vertegenwoordigd door de voorzitter. 
 b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke 

volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd 
zijn de vereniging om de in de volmacht omschreven 
gevallen te vertegenwoordigen. 

6. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur 
of aan bestuursleden toekomt, in onbeperkt en 

onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niets ander 
voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven 
beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden 
ingeroepen 

7. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van 
een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, 

oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat een tevoren 
bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de 
betreffende rechtshandeling is besloten. 
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GELDMIDDELEN 
Artikel 11 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
- contributies van de leden; 

- batig saldo van activiteiten van de vereniging; 
- subsidies, giften en andere inkomsten. 

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een 
contributie, die door het bestuur van tijd tot tijd zal worden 
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, 

die een verschillende bijdrage betalen. 
REGLEMENTEN 

Artikel 12 
1. Het bestuur is bevoegd ter uitvoering van de 

verenigingswerkzaamheden en doelstellingen een 

huishoudelijk reglement, een opleidingsreglement en een 
sectorenreglement vast te stellen.  

2. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in 
strijd zijn met de wet en deze statuten. 

VERENIGINGSJAAR 

Artikel 13 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig 

december. 
REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 14 

1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige 
aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de 

vereniging, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen 

zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens 
verlening van deze termijn door de algemene vergadering 

- een 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 vergadering over. 
 b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door 

alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een 
bestuurslid dan wordt hiervan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid 

van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat 
zij deze verplichtingen nakomen.  

3. a. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een 
kascommissie, bestaande uit drie leden en één 

plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur.  

 b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en 

treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn 
aansluitend slechts éénmaal hernoembaar.  
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 c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van 
baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering 

verslag van haar bevindingen uit.  
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van 

haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen 

en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging 
te geven.  

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het 

jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het 
bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit 

de jaarstukken blijken.  
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het 

eerste en tweede lid, zeven jaar lang te bewaren. 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN 
Artikel 15 

1. Deze statuten kunnen gewijzigd worden door een besluit van 
tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen op een huishoudelijke vergadering, waarvan de 

convocatie, die een duidelijke omschrijving van de 
voorgestelde wijzigingen moet inhouden, de leden tenminste 

één maand tevoren behoort te worden toegezonden. Het 
bepaalde in artikel 7 is van toepassing. 

2. Een statutenwijziging reedt niet in werking dan nadat hiervan 

een notariële akte is opgemaakt. Hiervan wordt mededeling 
gedaan op de website van de vereniging. 

3. Het bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging en de 
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
Artikel 16 

1. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen op de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering worden overgegaan, wanneer bij 
een aanwezigheid van tenminste twee/derde van de 

stemgerechtigde leden tenminste drie/vierde van de 
aanwezige leden daartoe besluit. 

Is het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig, dan kan 
tot ontbinding worden besloten op een daartoe opzettelijk 
belegde huishoudelijke vergadering, welke binnen één maand 

na de jaarlijkse algemene ledenvergadering moet worden 
gehouden en minstens veertien dagen tevoren schriftelijk aan 

de leden dient te worden aangekondigd. Op deze vergadering 
kan tot ontbinding worden besloten ongeacht het aantal 

aanwezige leden met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de door stemgerechtigde leden uitgebrachte 
stemmen. Het bepaalde in artikel 7 is van toepassing. 

2. De vergadering die tot ontbinding besluit, beslist tegelijkertijd 
over de bestemming van de bezittingen van de vereniging. De 
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uitvoering van deze beslissing wordt aan de laatstelijk 
functionerende bestuursleden opgedragen. 

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover 
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de 

vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 
reglementen voor zover mogelijk van kracht. 

 In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, 
moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". 

SLOTBEPALING 
Artikel 17 

In alle gevallen waarin de statuten of de reglementen niet 
voorzien beslist het bestuur. 
 


