STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: “Febe”, Vereniging van Werkers in de
Gezondheidszorg op Gereformeerde Grondslag.
Zij heeft haar zetel te Gouda.
GRONDSLAG
Artikel 2
1. De grondslag van de vereniging is Gods Woord, nader verklaard en
uitgewerkt in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld op de
Synode te Dordrecht in de jaren 1618/1619. Nader omschreven:
a. Dat de leer gefundeerd is op de volle erkenning van de staat der
rechtheid waarin de mens was geschapen, alsmede de algehele
erkenning van de doodstaat van de mens en diens zedelijke
onmacht ten goede;
b. dat daarmede onlosmakelijk verbonden is het wezenlijk
onderscheid tussen de uitwendige en inwendige roeping, waarvan
de eerste ieder die het Woord hoort temeer alle onschuld beneemt
en de tweede door Gods souvereine eenzijdige bediening het ware
leven der genade werkt bij de uitverkorenen, bij wie deze
uitwendige roeping bij de wedergeboorte het middel is tot
zaligheid;
c. dat dienvolgens op de voorgrond staat de souvereine eenzijdige
bediening der genade, welke souvereine bediening geheel en al
voortvloeit uit het eeuwig raadsbesluit Gods, waarin Hij van
eeuwigheid besloten heeft, wie zal zalig worden en de middelen
daartoe;
d. dat dit eeuwig raadsbesluit Gods mede zozeer betrekking heeft op
de uitverkorenen, dat de gehele schepping nog slechts bestaat om
hunnentwil en alle tijdelijke en geestelijke weldaden hun uit
Christus als het Hoofd en Heere toekomen, terwijl de tijdelijke
zegeningen, die de verworpenen toevloeien, niet door Christus voor
hen zijn verworven;
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e. dat, hoewel de Vader door Christus alle dingen regeert, de
algemene genade geen vrucht is van Christus’ zoenverdienste, doch
als behorende tot de Voorzienigheids Gods, de betoning is van de
goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid des
Vaders, die Hij de mensen bewijst, opdat de verworpenen, zowel
als de uitverkorenen worden voortgebracht, onderhouden, en
geregeerd tot verheerlijking van Gods rechtvaardigheid en
barmhartigheid naar Zijn souverein welbehagen.
2. Leden, die niet meer instemmen met de grondslag der vereniging worden
van de ledenlijst afgevoerd en krijgen daarvan schriftelijk bericht.
DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 4
De vereniging stelt zich ten doel:
A. Bezinning en voorlichting aan de leden tan aanzien van principiële,
ethische en praktische vraagstukken;
B. De verlening van hulp en advies bij praktische problemen op medischethisch of verpleegkundig-ethisch vlak en bij moeilijkheden in
arbeidsverhoudingen die uit deze problematiek voortvloeien;
C. Het getuigen tegen bepaalde ontwikkelingen in de gezondheidszorg die in
strijd zijn met Gods Woord;
D. Het geven van principiële beroepsgerichte voorlichting, bijvoorbeeld op
scholen, aan hen die geïnteresseerd zijn in een verplegend of verzorgend
beroep;
E. Vorming van een collegiale en vriendschappelijke band tussen de leden.
MIDDELEN
Artikel 5
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
A. Het houden van vergaderingen en contactavonden waarop lezingen
worden gehouden over een actueel onderwerp;
B. Het uitgeven van een contactorgaan, waarin allerlei artikelen te vinden
zijn over actuele problemen en ontwikkelingen die zich in de
gezondheidszorg voordoen;
C. Een principieel geluid te laten horen aan de overheid en instellingen voor
gezondheidszorg door zitting te nemen in pro-life-organisaties en van
overheidswege ingestelde commissies;
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D. Nauwe samenwerking met het Juridisch Adviesburo Gezondheiszorg
(JAG);
E. Het uitgeven van brochures en notities over actuele onderwerpen;
F. Het bijhouden van een archief, dat door leden gebruikt kan worden.
LEDEN
Artikel 6
Leden van de vereniging kunnen zijn gediplomeerde werkers in de
gezondheidszorg, of zij die ervoor in opleiding zijn. Zij moeten instemmen met
de grondslag, waarvan zij tevoren schriftelijk blijk hebben gegeven, en daarnaar
handelen.
Artikel 7
Het bestuur houdt een register aan waarin de namen, adressen, opleidings- en
werkgegevens van alle leden zijn opgenomen.
TOELATING EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Aanmelding tot lid van de vereniging geschiedt, evenals opzegging van
het lidmaatschap, schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging.
2. Het lidmaatschap eindigt door overlijden of opzegging.
3. Het bestuur is gemachtigd in bepaalde situaties het lidmaatschap te
beëindigen als leden de vereniging op onredelijke wijze benadelen. In
deze omstandigheden geeft het bestuur de betrokkene schriftelijk. Hem
staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep op de algemene vergadering open.Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
4. Gepensioneerde werkers in de gezondheidszorg kunnen lid blijven.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 9
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de
algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.
BESTUUR EN ADVISEUR(S)
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste negen personen,
die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming
geschiedt uit de leden.
2. Het bestuur kan voor elke vacature een aanbeveling doen van twee
personen.
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3. De algemene vergadering kan besluiten dat één of meer niet-leden worden
benoemd tot adviseur.
4. De adviseur(s) dienen het bestuur en algemene vergadering in en buiten
bestuurs- en algemene vergadering van advies.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP
– SCHORSING
Artikel 11
1. Elk bestuurslid, 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.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid door het eindigen van het
lidmaatschap van de vereniging;
b. door te bedanken.
BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 12
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris(esse) en
een penningmeester(esse) aan, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger(ster) aanwijzen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris(esse)
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris(esse) worden
vastgesteld en ondertekend
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen aanvullende bepalingen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden
gegeven.
BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de negen is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
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3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door één of meer commissies
waarvan de leden zonodig door het bestuur worden benoemd.
4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks
bestuur zoals het door het bestuur is gekozen.
JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 14
1 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2 Het bestuur is verplicht van de financiële situatie van de vereniging
aantekeningen te houden zodat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3 Het bestuur is verplicht op een algemene vergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, een algemeen en financieel jaarverslag
uit te brengen.
4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van rekening van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
5 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
één of meer deskundigen doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
6 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie.
7 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar
lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 15
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan “andere personen, colleges of
lichamen” zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt
een algemene vergadering, de jaarvergadering gehouden. 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 bedoelde commissie;
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b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het
volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien op het verzoek niet binnen
veertien dagen positief wordt gereageerd door het bestuur, kunnen de
verzoekers zelf tot het bijeenroepen over gaan op de wijze waarop het
bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 16
1. Toegang tot de vergadering hebben alle leden van de vereniging en de
adviseurs. Geen toegang hebben geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem, tenzij hij geschorst is.
4. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
5. Een adviseur heeft een raadgevende stem.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Wordt bij een verkiezing bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid
behaald, dan volgt een tweede vrije stemming. Verkrijgt ook dan niemand
de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die
bij de tweede stemming tegelijkertijd het hoogste aantal stemmen op zich
verenigen, of, indien het hoogste stemmental niet tegelijkertijd verkregen
werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming
de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. Wordt bij de derde
stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degenen die bij
deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn
gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen
tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen
degene met de meeste dienst- en/of opleidingsjaren in de gezondheidszorg
geacht te zijn gekozen.
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4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing
van personen, dan is het verworpen.
5. Over zaken kan mondeling gestemd worden.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
uitnodiging geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens
het ledenregister bedoeld in artikel 7. De termijn voor de oproeping
bedraagt tenminste tien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 19
1. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4 is wijziging van deze
statuten mogelijk bij besluit van een algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste tien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering 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 van het
voorstel tot statutenwijziging tevoren aan alle leden toegezonden.
3. Behoudens hetgeen in lid 4 is bepaald omtrent dat lid en artikel 2 kan tot
de wijziging van de statuten worden besloten op voorstel van het bestuur
of van tenminste twintig leden met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.
4. Wijziging van artikel 2, zomede van dit lid is slechts mogelijk:
a. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, waarin alle leden der vereniging aanwezig
zijn;
b. hetzij bij referendum, waarbij alle leden schriftelijk verklaren met
de wijziging in te stemmen;
c. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van een
algemene vergadering, aangevuld met een schriftelijke verklaring
van alle leden, die niet ter vergadering aanwezig waren, waarin zij
verklaren met de wijziging in te stemmen.
5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek
afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te legen ten
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kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, volgens de daarvoor
geldende bepalingen.

ONTBINDING
Artikel 20
1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit
van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van
artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden die het meest met het doel
van de vereniging zullen overeenstemmen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met
de statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 22
Voor de eerste maal worden tot leden van het bestuur benoemd:
1. de heer Ronald Jan Nuyt
2. mevrouw Ada Verduijn
3. mevrouw Maartje van Lagen
4. mevrouw Cornelia Debora van Westen
5. mevrouw Antje Cornelia Hoogenes
6. mevrouw Berendina Maria van ’t Slot
7. mevrouw Huberdina Petronella van der Hoeven
8. mevrouw Hendrika Teuntje Langerak
9. mevrouw Frederika Willemina Dekker
10. mevrouw Clazina Johanna de Wit.
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