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D141568/IH/MB conceptversie d.d.: 19-05-2022 
 
 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 
 
Op *** tweeduizend tweeëntwintig 
verscheen voor mij, mr Marcella Balice, als toegevoegd notaris aan mr Klaas 
Johannes van den Dool, notaris gevestigd in de gemeente Delft: 
***; 
die bij deze akte handelt als bestuurder van de vereniging MMV Natuurlijke 
kankerpreventie en Ondersteunende therapieën, statutair gevestigd te Elst, 
(bezoek)adres: Hagenweg 3c, 4131 LX Vianen, ingeschreven in het handels-
register onder nummer 40119250; 
deze vereniging in deze akte verder te noemen: “de vereniging”. 
De verschenen persoon verklaarde het volgende: 
- de algemene vergadering van de vereniging heeft geldig besloten om in de 

statuten van de stichting (uitsluitend) artikel 2, artikel 4, artikel 5, artikel 6, 
artikel 7, artikel 9, artikel 10, artikel 13, artikel 14, artikel 16, artikel 18, arti-
kel 20, artikel 21 en artikel 22 te wijzigen, artikel 8, artikel 15 en artikel 17 
te laten vervallen en van artikel 11, artikel 12 en artikel 19 alleen de num-
mering te wijzigen; 

- het besluit is op *** tweeduizend tweeëntwintig genomen en een exem-
plaar van de notulen van de vergadering is aan deze akte gehecht; 

- volgens de huidige statuten is ieder lid van het hoofdbestuur bevoegd om 
de wijziging van de statuten vast te leggen bij een notariële akte, mits met 
toestemming van het gehele hoofdbestuur. Van de toestemming van het 
gehele hoofdbestuur blijkt uit de voormelde notulen; 

- de gewijzigde artikelen van de statuten van de vereniging worden bij deze 
akte (opnieuw) vastgesteld en luiden samen met de niet gewijzigde of al-
leen vernummerde artikelen van de statuten van de vereniging in hun ge-
heel als volgt:  

─────────────────  STATUTEN 
Artikel 1 
Naam 
De vereniging draagt de naam: MMV Natuurlijke kankerpreventie en Onder-
steunende therapieën, en kan tevens handelen onder de naam: MMV. 
Artikel 2 
Zetel en duur 
De vereniging heeft haar zetel in Vianen (Utrecht). 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
Missie/visie/doel 
Missie: 
Het stimuleren van natuurlijke kankerpreventie en toepassen van ondersteu-
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nende therapieën. 
Visie: 
De vereniging beschouwt methoden voor natuurlijke kankerpreventie en on-
dersteunende therapieën als complementair aan reguliere vormen van kanker-
bestrijding. Het één kan niet zonder het ander om te komen tot een optimaal 
resultaat voor de patiënt. Samen vormen zij één geheel. 
Doel: 
De vereniging stelt zich ten doel in de meest ruime zin het bevorderen van het 
welzijn en het behartigen van de belangen van kankerpatiënten en andere 
chronisch zieken, die met natuurlijke ondersteunende therapieën worden be-
handeld, waaronder de Moermantherapie en/of de niet toxische tumor therapie, 
onder andere door: 
- het bevorderen van kennis over en bekendheid van natuurlijke vormen van 

kankerpreventie en ondersteunende therapieën; 
- het stimuleren van preventie ter voorkoming van kanker; 
- het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkeling en 

gebruik van natuurlijke ondersteunende therapieën. 
Artikel 4 
Activiteiten 
De vereniging tracht voorts dit doel te bereiken door onder andere: 
a. het uitgeven en verspreiden van een periodiek (hierna ook wel aangeduid 

met verenigingsorgaan); 
b. het hebben en onderhouden van digitale media waaronder een website, 

nieuwsbrief en dergelijke; 
c. de verkoop van boeken, de verspreiding van folders en ander promotiema-

teriaal; 
d. het houden van lezingen en openbare bijeenkomsten; 
e. het verzorgen van cursussen, trainingen en/of opleidingen; 
f. het aanwezig zijn bij en deelnemen aan beurzen en aan landelijke evene-

menten; 
g. in samenwerking met vrijwilligers regionale activiteiten op te zetten en uit 

te voeren; 
h. alle andere hier niet genoemde ten dienste staande middelen. 
Artikel 5 
Leden, donateurs en begunstigers 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die de doelstellingen van de ver-

eniging onderschrijven en de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. 
2. Het bestuur draagt zorg voor de centrale registratie van de namen en 

adressen van de leden. 
3. Donateurs en begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de 

vereniging financieel met een bepaalde regelmaat of incidenteel financieel 
of materieel te steunen. 

4. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging (bijzonder) verdienstelijk heb-
ben gemaakt. 

Artikel 6 
Toelating 
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1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs. 
2. Bij niet toelating tot lid kan de niet-toegelatene in beroep gaan bij de alge-

mene ledenvergadering, welke alsnog over de toelating kan beslissen. 
Artikel 7 
Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door overlijden van een lid; 
 b. door schriftelijke opzegging van een lid. Deze opzegging moet ge-

schieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van één maand; 

 c. door opzegging namens de vereniging, tegen elk gewenst tijdstip met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. De opzeg-
ging geschiedt door het bestuur, onder opgave van redenen, wanneer 
een lid, na bij herhaling of schriftelijk tot voldoening te zijn aange-
maand, een achterstand in de contributiebetaling heeft, voorts wan-
neer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor 
het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs 
van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

  Bij opzegging wegens een achterstand in de contributiebetaling blijft 
de achterstallige contributie verschuldigd. Het gewezen lid kan niet 
opnieuw lid van de vereniging worden dan na volledige betaling van al 
het door hem verschuldigde; 

 d. door ontzetting. Deze kan alleen door het bestuur worden uitgespro-
ken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 
der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze bena-
deelt. 

2. Een opzegging in verband met het bepaalde in het vorige lid, doet het lid-
maatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de da-
tum waartegen was opgezegd. 

3. Het bestuur stelt betrokkenen schriftelijk op de hoogte van een besluit tot 
opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap zoals bedoeld in de lid 1, sub 
c en d. Betrokkenen kunnen binnen een maand tegen dit besluit in beroep 
gaan. Het bestuur is verplicht dit beroep te behandelen op de eerstvolgen-
de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangen-
de het beroep is het lid geschorst. 

Artikel 8 
Algemene ledenvergadering 
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, 

met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. De bijeen-
roeping geschiedt door een convocatie te plaatsen in het verenigingsor-
gaan. 

2. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegd-
heden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opge-
dragen. 

3. Voor één juli van elk jaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarver-



Westvest Notarissen 

4

gadering) gehouden. 
 Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder 

overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over 
zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. De "nodige beschei-
den" zijn: balans en de staat van baten en lasten met een toelichting en de 
in lid 4 van dit artikel omschreven verklaring van de accountant. Het jaar-
verslag, de balans en de staat van baten en lasten, welke door het bestuur 
zijn vastgesteld, worden door alle leden van het bestuur ondertekend en 
ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering overgelegd. 

 Tevens wordt in deze vergadering de begroting van inkomsten en uitgaven 
voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld en worden leden van het be-
stuur benoemd uit de kandidaten, die door het bestuur of door de leden 
zijn gesteld. 

4. Een accountant beoordeelt de in lid 3 omschreven stukken en legt zijn be-
vindingen neer in een beoordelingsverklaring. 

5. De algemene ledenvergadering benoemt een financiële commissie be-
staande uit minimaal twee personen. De leden van de commissie mogen 
geen deel uitmaken van het bestuur. 

 Deze commissie kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over 
te voeren beleid met betrekking tot het voeren van financieel beleid van de 
vereniging. De commissie heeft recht van inzage in de volledige boekhou-
ding van de vereniging. De commissie komt minimaal eenmaal per jaar bij-
een. De commissie brengt desgewenst verslag van haar werkzaamheden 
en bevindingen uit aan de algemene ledenvergadering. 

 De leden hebben een zittingsduur van drie jaar met de mogelijkheid van 
verlenging van de periode van drie jaar. 

6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en 
de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

 Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering 
wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de 
door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording. 

7. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden vastgesteld. 
Artikel 9 
Voorzitterschap en besluitvorming 
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de ver-

eniging of, bij afwezigheid van een voorzitter, door iemand die door het be-
stuur is verzocht de algemene ledenvergadering te leiden. 

2. Het ter 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 ge-
stemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

3. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronke-
lijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtig-
de aanwezige dit verlangt. 
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4. Besluiten worden genomen op basis van schriftelijke, of met instemming 
van de vergadering mondeling, ingediende voorstellen. De besluiten wor-
den bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zover niet an-
ders is bepaald bij wet of in deze statuten. 

 Over personen worden schriftelijk gestemd. 
 Bij schriftelijke stemming wordt uit de vergadering een stembureau van 

twee leden benoemd. 
Artikel 10 
Toegang en stemrecht 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de ver-

eniging. 
2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 

Indien een lid in beroep is gegaan tegen de schorsing en/of ontzetting, 
heeft hij toegang tot de algemene ledenvergadering bij het agendapunt 
waarin dit beroep wordt behandeld. Hij heeft het recht het woord te voeren 
om zich te verdedigen tegen de gronden van de schorsing en/of de ontzet-
ting. 

3. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 
algemene ledenvergadering. 

4. Ieder lid heeft één stem en kan gemachtigd worden door één ander lid om 
zijn stem uit te brengen. 

Artikel 11 
Contributie 
De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte van de contributie vast. 
Artikel 12 
Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen personen, die 

door de algemene ledenvergadering worden benoemd. 
 De benoeming geschiedt uit de leden en bestaat uit een oneven aantal 

personen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De leden van het bestuur 
wijzen uit hun midden een secretaris en een penningmeester aan. 

 Een lid van het bestuur kan meer dan één functie bekleden en het bestuur 
kan voor elke (reeds door de algemene ledenvergadering benoemde) func-
tionaris een vervanger uit zijn midden aanwijzen. 

2. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen 
door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen geno-
men besluit van de algemene ledenvergadering. 

3. Is er geen bindende voordracht opgemaakt of besluit de algemene leden-
vergadering, overeenkomstig het voorgaande lid, de opgemaakte voor-
drachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de vergadering vrij inde 
keuze. 

2. Elk lid van het bestuur treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens 
een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is 
terstond herkiesbaar.  

3. Leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de algemene ledenverga-
dering worden ontslagen. Een besluit om het gehele bestuur te ontslaan, 
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moet met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen worden genomen. In dat geval dient de vergadering een interim-
bestuur te kiezen, welk interim-bestuur binnen zes maanden een buiten-
gewone ledenvergadering bijeen roept, teneinde een nieuw bestuur te kie-
zen. 

4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: 
 a. door overlijden; 
 b. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; 
 c. door bedanken; 
 d. door onder curatele stelling. 
5. Bij tussentijdse vacatures in het bestuur kunnen de overblijvende leden 

voorzieningen treffen voor het tijdvak tot de eerstvolgende algemene le-
denvergadering. 

6. Het bestuur is ten aanzien van het gevoerde redactiebeleid van het vereni-
gingsorgaan, website en andere media verantwoording verschuldigd aan 
de algemene ledenvergadering. 

7. Het bestuur kan zich laten bijstaan door één of meer personen, commis-
sies, adviesraden en/of werkgroepen, die uit de leden worden benoemd. 

8. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige be-
stuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur 
belast. 

 Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene ver-
gadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met 
het bestuur belast. 

9.  Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrij-
dig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onder-
neming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden ge-
nomen, dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. 

10. Bij staking van stemmen bij een besluit door het bestuur, beslist de voorzit-
ter, tenzij er sprake is van een vergadering waarin twee bestuursleden 
aanwezig zijn, in welk geval het voorstel is verworpen. 

Artikel 13 
Vertegenwoordiging en bevoegdheden van het bestuur 
1. Het hele bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vereniging kan tevens worden vertegenwoordigd door de voorzitter en 

de secretaris tezamen, of door de voorzitter en de penningmeester teza-
men of de secretaris en de penningmeester tezamen. 

3. Het bestuur is bevoegd, mits met toestemming van de algemene ledenver-
gadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden 
of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuld van een derde verbindt. 

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten en/of het beëindigen van arbeids-
overeenkomsten. 
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5. In afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde is de penningmeester 
bevoegd namens de vereniging schenkingen en legaten te aanvaarden, 
alsmede onder voorrecht van boedelbeschrijving erfstellingen en andere 
erfrechtelijke makingen te aanvaarden, en daartoe namens de vereniging 
notariële akten te tekenen of op andere wijze te vertegenwoordigen. 

Artikel 14 
Geldmiddelen en bezittingen 
1. De geldmiddelen en de bezittingen van de vereniging worden verkregen 

uit: 
 a. contributie; 
 b. schenkingen; 
 c. donaties; 
 d. legaten, erfstellingen en andere erfrechtelijke makingen; 
 e. subsidies; 
 f. andere baten. 
2. Alle ontvangen gelden zullen aangewend worden voor de doelstellingen 

van de vereniging. De vereniging mag geen winst onder haar leden (en/of 
bestuursleden) verdelen. 

3. Het financieel beheer berust bij de penningmeester van het bestuur.  
4. Inkomsten en uitgaven, alsmede alle kosten dienen volledig te worden 

verantwoord en geadministreerd. 
5. Maatregelen voor een goede interne controle op inkomsten en uitgaven 

dienen te worden genomen. 
Artikel 15 
Verantwoordelijkheden van redactie(s) en exploitatie van de verschillende me-
dia 
1. De vereniging maakt gebruik van verschillende media om haar doelstellin-

gen te bereiken. 
2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het doen drukken, uitgeven en/of pu-

bliceren van tijdschriften, boeken, brochures of andere media. 
3. De redactie(s) van de verschillende communicatiedragers als het perio-

diek, de website, nieuwsbrief en andere media worden benoemd en ont-
slagen door het bestuur. 

Artikel 16 
Verenigingsjaar 
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
Artikel 17 
Statutenwijziging 
1. De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd na een 

besluit tot goedkeuring van die wijziging(en) genomen door de algemene 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping voor de algemene ledenvergadering ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 
veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe ge-
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schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag dat 
de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uit-
gebrachte geldige stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het 
bestuur bevoegd, mits met toestemming van het gehele bestuur. 

Artikel 18 
Ontbinding 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande ar-
tikel is overeenkomstig van toepassing. Een besluit tot ontbinding behoeft 
tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een algemene le-
denvergadering waarin tenminste één/derde van de leden aanwezig of ver-
tegenwoordigd is. Indien minder dan één/derde van het aantal leden aan-
wezig of vertegenwoordigd is dan wordt binnen vier weken daarna, doch 
niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, een tweede verga-
dering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergade-
ring aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-
woordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen. 

2. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beo-
gende instelling met een soortgelijke doelstelling. 

3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, 
geschiedt de vereffening door het bestuur. 

4. De rechtspersoon blijft na de ontbinding voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van het vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die 
van hem uitgaan moet aan zijn naam worden toegevoegd "in liquidatie". 

5. De vereniging houdt op te bestaan als er geen baten meer aanwezig zijn. 
Door het bestuur of vereffenaar en/of faillissementscurator dient alsdan 
opgave te worden gedaan bij de registers waar de rechtspersoon is inge-
schreven. 

6. Door de in lid 1 en 2 bedoelde algemene ledenvergadering dient te worden 
vastgesteld door wie de administratie gedurende zeven jaar zal worden 
bewaard. 

Artikel 19 
Huishoudelijk reglement 
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere 

regels geven omtrent structuur van de vereniging, lidmaatschap, de intro-
ductie, het bedrag van de contributies en de minimum bijdragen van de 
donateurs, werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze 
van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan 
de regeling haar gewenst voorkomt. Ook kan in het huishoudelijk regle-
ment het instellen van adviesraden beschreven worden en welke taken 
aan deze raden worden toebedeeld. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de 
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statuten. 
──────────────  SLOTVERKLARINGEN 
De verschenen persoon verklaarde tenslotte: 
1. De bij deze akte (opnieuw) vastgestelde en vernummerde artikelen van de 

statuten treden met ingang van vandaag in werking. 
2. De kosten van deze statutenwijziging komen voor rekening van de vereni-

ging. 
WAARVAN AKTE te Delft is verleden op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en 
toegelicht. 
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te 
hebben genomen en daarmee in te stemmen. 
Daarna is deze akte door mij, notaris, beperkt voorgelezen en onmiddellijk 
daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 


