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STATUTEN 

DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS FYSIOTHERAPEUTEN 

STATUTEN 

BEGRIPSOMSCHRIJVING 

Artikel 1 

1. Algemene Vergadering: 

de algemene vergadering van leden van de deelnemersvereniging als orgaan van de vereniging, 

alsook bijeenkomsten van dit orgaan 

2. Belet:

de situatie waarin een bestuurslid tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen (bijvoorbeeld door 

ziekte, langdurig verlof of schorsing). 

3. Beroepspensioenvereniging: 

een vereniging waarvan beroepsgenoten lid zijn en die volledige rechtsbevoegdheid bezit, waarvan het 

statutaire doel uitsluitend omvat het verzorgen van een beroepspensioenregeling en waarbij het 

lidmaatschap niet automatisch voortvloeit uit het lidmaatschap van enig andere organisatie of uit het 

deelnemen in de beroepspensioenregeling. 

4. Beroepspensioenregeling: 

a.   door beroepsgenoten overeengekomen rechten en plichten ten aanzien van  

pensioen ten behoeve van beroepsgenoten en gewezen beroepsgenoten, dan wel 

b.   indien de aan een beroepspensioenregeling deelnemende zelfstandige of beroepsgenoot in een 

andere lidstaat van de Europese Unie (dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de 

Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte) dan 

Nederland is gevestigd, een overeenkomst, een trustakte of voorschriften waarin is bepaald welke 

pensioenuitkeringen worden toegezegd en onder welke voorwaarden.  

5. Beroepsgenoot: 

een natuurlijk persoon die deel uitmaakt van de beroepsgroep van fysiotherapeuten. 

6. Deelnemersvereniging: 

de vereniging Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten, die een 

beroepspensioenvereniging is zoals bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb), 

welke wet van kracht is geworden op één januari tweeduizend zes. 

7. Fysiopensioenforum:  

klankbordgroepvan Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. 

8. Fysiotherapeut:  

Degene die als fysiotherapeut of heilgymnastmasseur is ingeschreven in het register als bedoeld in de 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Stb. 1993, 655) zoals deze geldt op 1 januari 

2015. 

9. Ontstentenis:

de situatie waarin een bestuurder niet langer in functie is (bijvoorbeeld door overlijden of ontslag). 

10. Pensioendatum:  

de eerste dag van de maand waarin het pensioen ingaat volgens het van toepassing zijnde 

pensioenreglement. 

11. Pensioenfonds:

het beroepspensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. 

12. Verenigingsraad:

verenigingsorgaan dat optreedt namens de deelnemersvereniging binnen zijn gedelegeerde taak en 

mandaat. 

13. Verenigingsjaar: 

het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 

14. Vergadering:  

een bijeenkomst waarbij de deelnemers aan de bijenkomst fysiek aanwezig zijn dan wel via een 

tweezijdig elektronisch communicatiemiddel met elkaar contact hebben. 
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NAAM, ZETEL EN STATUS  

Artikel 2

De vereniging draagt de naam: Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten en is gevestigd 

te Amersfoort. 

De vereniging heeft als status: een beroepspensioenvereniging zoals bedoeld in de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling (Wvb) welke wet van kracht is geworden op één januari tweeduizend zes. 

DOEL, TAAK 

Artikel 3

1. De deelnemersvereniging heeft ten doel het verzorgen van een beroepspensioenregeling voor iedere 

fysiotherapeut die als zodanig in Nederland werkzaam is en de pensioendatum nog niet heeft bereikt. 

Niet tot deze doelgroep behoren fysiotherapeuten als genoemd onder I sub 1 t/m 3 van het 

verplichtstellingsbesluit van de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, afgegeven door de 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op twaalf februari twee duizend vijftien. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het uitoefenen van de taken die de 

deelnemersvereniging zijn opgedragen bij of krachtens de Wet verplichte beroepspensioenregeling. 

LEDEN 

Artikel 4 

1. De deelnemersvereniging kent gewone en buitengewone leden. 

2. De gewone leden zijn beroepsgenoten en de buitengewone leden zijn gewezen beroepsgenoten, met 

inachtneming van het in artikel 3 lid 1 bepaalde, die zich als zodanig hebben aangemeld. 

Gewone leden zijn als deelnemer (vrijgevestigd en in dienstverband) verbonden aan het 

pensioenfonds en buitengewone leden als gewezen deelnemer of pensioengerechtigde. Beiden 

hebben als zodanig een belang bij een beroepspensioenregeling.  

Wanneer in deze statuten wordt gesproken over leden zijn daaronder begrepen de gewone en 

buitengewone leden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

3. Het lidmaatschap van de deelnemersvereniging is vrijwillig en vloeit niet automatisch voort uit het 

lidmaatschap van enige andere organisatie of uit het deelnemen in de beroepspensioenregeling. Met 

het lidmaatschap verklaart het lid zich voorstander van de verplichtstelling van de 

beroepspensioenregeling van het pensioenfonds. 

WOONPLAATS, ADRES LEDEN 

Artikel 5  

1. Ieder lid is verplicht zijn woonplaats, adres, e-mailadres en wijzigingen daarin aan de 

deelnemersvereniging op te geven. 

2. Alle oproepingen, raadplegingen en kennisgevingen door de deelnemersvereniging worden gedaan 

aan het laatst bekende (e-mail)adres van een lid.  

EINDE LIDMAATSCHAP 

Artikel 6  

1. Het lidmaatschap van de deelnemersvereniging eindigt door: 

a. opzegging door het lid middels het afmeldformulier op de website van de vereniging; 

b. overlijden van het lid; 

c. opzegging door de deelnemersvereniging;  

d. ontzetting uit het lidmaatschap door de deelnemersvereniging.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan uitsluitend geschieden via het afmeldformulier op de 

website van de vereniging. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de deelnemersvereniging kan uiterlijk geschieden tegen een 

januari van het volgende jaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk dan wel digitaal en 

met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken.  
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Opzegging van het lidmaatschap door de deelnemersvereniging kan slechts plaatsvinden:  

a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten aan het 

lidmaatschap zijn gesteld,  

b. omdat het lid langer dan drie (3) maanden nadat hij tot betaling daarvan is aangemaand, in 

gebreke is gebleven de contributie of andere door hem aan de deelnemersvereniging 

verschuldigde bedragen te voldoen,  

c. wanneer het lid geen rechten of aanspraken jegens het pensioenfonds heeft als gevolg van 

afkoop of overdracht van de pensioenaanspraken; of

d. wanneer redelijkerwijs van de deelnemersvereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren. 

Indien een opzegging door de deelnemersvereniging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het jaar volgend op dat waarin wordt opgezegd. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de deelnemersvereniging handelt of wanneer het lid de 

deelnemersvereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met 

opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de 

kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Indien het betrokken lid van dit recht 

gebruik maakt, kan de Algemene Vergadering besluiten de ontzetting uit het lidmaatschap ongedaan te 

maken, mits het besluit is genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van het 

aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de contributie 

tot en met het einde van dat jaar door het lid verschuldigd. 

6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

deelnemersvereniging of de deelnemersvereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een 

door het bestuur te bepalen periode van maximaal twaalf (12) maanden. Tegen de schorsing is beroep 

mogelijk bij de Algemene Vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van 

overeenkomstige toepassing.  

7. Een beslissing tot schorsing of ontzetting kan alleen genomen worden door het bestuur met een 

meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

INTERNE ORGANISATIE 

Artikel 7  

De deelnemersvereniging kent: 

- een Algemene Vergadering; 

- een bestuur; 

- een verenigingsraad. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 8  

1. Jegens de deelnemersvereniging heeft de Algemene Vergadering alle bevoegdheden die niet volgens 

de wet of deze statuten aan het bestuur of gelet op artikel 11 van deze statuten aan de 

verenigingsraad toekomen. 

2. Jaarlijks, binnen zes (6) maanden na afloop van een kalenderjaar, wordt een jaarvergadering 

gehouden. De datum wordt ten minste drie (3) maanden vooraf op een door het bestuur te bepalen 

wijze gepubliceerd. In de jaarvergadering komen onder andere aan de orde de volgende onderwerpen 

van de deelnemersvereniging: 

- goedkeuring van het jaarverslag van de deelnemersvereniging; 

- het verlenen van décharge aan het bestuur van de deelnemersvereniging; 

- het verslag van de verenigingsraad; 

- eventuele vacatures in het bestuur en de verenigingsraad; 
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-  het mandaat van de verenigingsraad; 

- eventuele wijziging van de statuten; 

- het vaststellen van en eventueel wijzigen van het huishoudelijk reglement; 

- het vaststellen van de vergoeding van de bestuursleden, de leden van de verenigingsraad en 

eventuele commissieleden; 

- het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse contributie. 

3. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, met een schriftelijke of digitale convocatie, 

minimaal vier (4) weken vóór de vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 

vermeld.  

4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in Nederland, ter plaatse als door het bestuur wordt 

bepaald. De Algemene Vergadering neemt besluiten in een vergadering. 

5. Leden kunnen vooraf verzoeken onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Een dergelijk verzoek 

moet schriftelijk of via e-mail worden ingediend en, met het oog op publicatie, ten minste zes (6) weken 

voor de dag van de Algemene Vergadering in bezit zijn van het bestuur.  

Verzoeken die later worden ontvangen of voorstellen die staande de vergadering worden ingediend, 

worden behandeld in de eerstvolgende Algemene Vergadering. De termijn waarop die eerstvolgende 

vergadering zal worden gehouden, wordt door het bestuur in overleg met de Algemene Vergadering 

vastgesteld. 

6. De Algemene Vergadering kan ook bijeen geroepen worden op verzoek van honderd (100) leden, met 

schriftelijke of digitale convocatie, minimaal vier (4) weken vóór de vergadering. 

7. De Algemene Vergadering kan commissies instellen met een bepaald doel. 

8. De Algemene Vergadering stelt een stemcommissie in en benoemt in de Algemene Vergadering, 

voorafgaande aan een schriftelijke of digitale stemronde, voor die stemronde de leden van de 

commissie. De commissie bestaat uit ten minste drie (3) leden die geen deel uitmaken van het bestuur. 

9. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het 

langstzittende aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering 

zelf in haar leiding. 

10. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergadering worden gehouden. 

Besluitvorming door de Algemene Vergadering over zaken die het pensioenfonds aangaan, genoemd in 

artikel 9 lid 1 sub a.en c, is te allen tijde onderworpen aan een referendum als bedoeld in artikel 9 leden 

2 tot en met 7. 

11. Het door de voorzitter ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 

stemming gehouden in de Algemene Vergadering, is beslissend. 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats in betreffende Algemene Vergadering , indien 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. 

12. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de leden van de verenigingsraad en stelt het mandaat 

vast. 

13. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn en zij die daartoe door 

het bestuur en/of de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd. 

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, 

en is bevoegd daarover het woord te voeren. 

14. Stemgerechtigd in de Algemene Vergadering zijn de in de eerste zin van het voorgaande lid bedoelde 

leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere 

stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde 

kan voor ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden. 

15. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 

worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van 

stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan 

beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee (2) personen door niemand een volstrekte 

meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal 

geldige stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 
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16. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door 

een door de voorzitter aangewezen persoon. 

Deze notulen worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld. 

Artikel 9 

1. De Algemene Vergadering heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1, de volgende 

bevoegdheden: 

a. het aanvragen van de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling; 

b.  het voorbereiden van een wijziging in de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling voor 

zover de wijziging een uitbreiding of beperking van de werkingssfeer tot gevolg heeft;  

c. het goedkeuren van wijziging van de pensioenregeling voor zover deze een belangrijke 

verzwaring van de verplichtingen van de deelnemers van het pensioenfonds en/of een belangrijke 

beperking van hun toekomstige rechten inhoudt; 

d. het voordragen van bestuursleden van het pensioenfonds. 

2. Ieder besluit van de Algemene Vergadering tot wijziging als bedoeld in lid 1 onder a. en c. van dit 

artikel is onderworpen aan een referendum, welk referendum zal plaatsvinden door middel van een 

schriftelijke of digitale stemronde onder alle stemgerechtigde gewone leden. Voor deze stemronde 

gelden de bepalingen genoemd in de leden 3 tot en met 6 van dit artikel. 

3.  In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, kan de Algemene Vergadering besluiten om een besluit 

tot wijziging als bedoeld in lid 1 onder c. van dit artikel te onderwerpen aan een referendum onder  alle 

stemgerechtigde gewone en buitengewone leden welk referendum zal plaatsvinden door middel van 

een schriftelijke of digitale stemronde. Voor deze stemronde gelden de bepalingen genoemd in de 

leden 3 tot en met 6 van dit artikel. 

4. Voor het uitbrengen van een stem zal aan alle stemgerechtigde leden een (digitaal) formulier worden 

toegestuurd. Dit (digtale) formulier dient binnen de termijn van veertien (14) dagen na dagtekening te 

worden ingevuld en teruggestuurd.  

5. Een referendum is rechtsgeldig als ten minste tien (10)% van het aantal stemgerechtigden een 

(digitaal) formulier heeft teruggestuurd binnen de daarvoor gestelde termijn. Een lid kan voor, tegen of 

blanco stemmen. De blanco stemmen tellen mee bij het vaststellen van het percentage 

terugontvangen (digitale) formulieren. Wordt het percentage van 10% niet gehaald, dan wordt het door 

de Algemene Vergadering genomen besluit verworpen. 

6. Een door de Algemene Vergadering genomen besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt voor 

uitvoering vatbaar indien het referendum rechtsgeldig is als bedoeld in lid 4 van dit artikel en een  

gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen vóór het besluit heeft gestemd. Dit houdt in dat er 

meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen. Blanco stemmen, ongeldig uitgebrachte stemmen of 

stemonthoudingen tellen niet mee.  

7. Het bestuur kondigt ten minste veertien (14) dagen voorafgaand aan het referendum, op een door haar 

te bepalen wijze, aan dat een schriftelijke of digitale stemronde zal plaatsvinden. 

8. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het beslut van de Algemene 

Vergadering geschorst.  

BESTUUR 

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de deelnemersvereniging. Het bestuur zit aan bij het 

fysiopensioenforum van de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. 

2. Bestuursleden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de deelnemersvereniging 

en de met haar verbonden organisatie. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met 

het belang van de deelnemersvereniging. 

3. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) leden die allen lid zijn van de 

deelnemersvereniging.  
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4. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De 

bestuursleden worden ook ontslagen door de Algemene Vergadering.  

De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd door de Algemene Vergadering.  

5. Uit de benoemde bestuursleden wijst het bestuur zelf een secretaris en een penningmeester aan. 

6. Een bestuurslid van de deelnemersvereniging kan niet tevens bestuurslid zijn van het pensioenfonds. 

7. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen; waarbij ten minste twee (2) stemmen worden 

uitgebracht. Het bestuur neemt besluiten in een vergadering.  

In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden zijn de overige bestuursleden met het 

besturen van de deelnemersvereniging belast. 

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, is de verenigingsraad bevoegd om een of 

meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen die tijdelijk – eventueel samen met de nog 

beschikbare bestuursleden – met het besturen van de deelnemersvereniging worden belast. 

8. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van zes jaren, waarna zij kunnen worden 

herbenoemd voor nog één termijn van zes jaren. Bij besluit van de Algemene Vergadering kan van het 

maximaal aantal van twee termijnen worden afgeweken indien dit in het belang is van de vereniging. 

De Algemene Vergadering kan in dat geval een bestuurslid herbenoemen voor maximaal één extra 

termijn. 

9. Het bestuur doet op basis van een vooraf door het bestuur vastgestelde profielschets een voordracht 

aan de Algemene Vergadering voor opvolging van gekozen bestuursleden; de Algemene Vergadering 

kan tegenkandidaten stellen, mits ondersteund met dertig (30) handtekeningen van 

leden.Tegenkandidaten dienen te voldoen aan voornoemde profielschets. 

10. De bestuursleden zijn per de eerste dag van de maand na hun verkiezing in functie; de eigen termijn 

vangt dan aan, ook in geval van een tussentijdse vacature. 

11. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

- periodiek aftreden; 

- einde van het lidmaatschap van de deelnemersvereniging; 

- bedanken door het lid;indien de betrokkene failliet gaat of surséance van betaling aanvraagt dan 

wel op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

- een besluit van de Algemene Vergadering. 

11. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft 

bestuursbevoegd.  

12. De voorzitter bepaalt de vergaderorde van de bestuursvergadering en de Algemene Vergadering. 

13. De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. 

14. Het bestuur zorgt dat het beschikt over voldoende deskundigheid voor de uitoefening van zijn taken.  

15. De deelnemersvereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of ten minste twee (2) gezamenlijk 

handelende leden daarvan. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, om 

binnen de grenzen van die volmacht de deelnemersvereniging te vertegenwoordigen. 

16. Het bestuur is, behoudens het in lid 17 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot 

het aangaan van overeenkomsten waarbij de deelnemersvereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een 

schuld van een ander verbindt. 

17. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten, hiervoor in lid 16 omschreven. 

Zonder voormelde goedkeuring kan de deelnemersvereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet 

rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 

18. Het bestuur doet op basis van een vooraf door het bestuur vastgestelde profielschets een voordracht 

aan de Algemene Vergadering voor opvolging van verenigingsraadsleden, gehoord de verenigingsraad; 

de Algemene Vergadering kan tegenkandidaten stellen, mits ondersteund met dertig (30) 

handtekeningen van leden. Tegenkandidaten dienen te voldoen aan voornoemde profielschets 

19. Het bestuur doet een voordracht aan de Algemene Vergadering voor opvolging van bestuursleden van 

het pensioenfonds, gehoord het bestuur van het pensioenfonds; de Algemene Vergadering kan 

tegenkandidaten stellen, mits ondersteund met dertig (30) handtekeningen van leden. 
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20. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene 

Vergadering. 

VERENIGINGSRAAD 

Artikel 11 

1. De verenigingsraad heeft ten minste twaalf (12) leden, die landelijk zoveel mogelijk evenwichtig zijn 

gespreid. Minimaal één (1) verenigingsraadlid is als pensioengerechtigde beroepsgenoot verbonden 

aan het pensioenfonds. De verenigingsraad maakt deel uit van het fysiopensioenforum van het 

pensioenfonds.  

2. De leden van de verenigingsraad worden gekozen uit de leden van de deelnemersvereniging en wel 

door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 10 lid 18. 

3. De zittingstermijn in de verenigingsraad is zes (6) jaar met de mogelijkheid van verlenging van opnieuw 

zes (6) jaar. De leden van de verenigingsraad treden af volgens een daartoe door het bestuur 

opgesteld rooster van aftreden;  

4. De leden van de verenigingsraad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. 

5. Het bestuur van de deelnemersvereniging geeft leiding aan de vergadering van de verenigingsraad. In 

geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, voorziet de verenigingsraad zelf in de leiding 

van de vergadering. 

6. De verenigingsraad treedt binnen zijn gedelegeerde taak en mandaat op namens de 

deelnemersvereniging en heeft in ieder geval de volgende bevoegdheden: 

a. het optreden als gesprekspartner voor het verenigingsbestuur; 

b. het voorbereiden van een wijziging in de verplichtstelling voor zover: 

- de wijziging van redactionele aard is 

- de wijziging het gevolg is van wetswijziging, of  

- de wijziging geen betrekking heeft op de werkingssfeer; 

c. het wijzigen van de pensioenregeling voor zover deze niet een belangrijke verzwaring van de 

verplichtingen van de deelnemers van het pensioenfonds en/of belangrijke beperking van hun 

toekomstige rechten inhoudt. 

7. De verenigingsraad legt aan de Algemene Vergadering jaarlijks verantwoording af over zijn 

werkzaamheden. 

8. De verenigingsraad regelt zijn eigen vergaderorde. 

9. De verenigingsraad zorgt dat hij beschikt over voldoende deskundigheid voor de uitoefening van zijn 

taken. De taken van de verenigingsraad zijn vastgelegd in een taakomschrijving. 

10. Een lid van de verenigingsraad wordt geschorst indien een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) 

van het bestuur samen met de overige verenigingsraadsleden hiertoe besluit. Een dergelijk besluit kan 

alleen worden genomen wegens zwaarwegende redenen; 

11. a. Het verenigingsraadlidmaatschap eindigt door: 

- periodiek aftreden; 

- einde van het lidmaatschap van de deelnemersvereniging; 

- bedanken door het lid; 

- een besluit van de Algemene Vergadering. 

b. De Algemene Vergadering kan in ieder geval besluiten tot beëindiging van het lidmaatschap van 

de verenigingsraad, gehoord het betrokken lid, als het lid: 

- de premie aan de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten niet tijdig betaalt of 

- de jaarlijkse contributie van de vereniging niet of niet tijdig betaalt of 

- niet regelmatig aanwezig is bij vergaderingen van de verenigingsraad of 

- blijk geeft van een onvoldoende voorbereiding op de vergaderingen of 

- conflicterende belangen heeft ten aanzien van het pensioenfonds dan wel de vereniging of 

- zich verzet tegen de verplichtstelling van de pensioenregeling of 

- geen bereidheid toont de deskundigheid te bevorderen of 

- geen bereidheid toont tijd te investeren in de verenigingsraad of 

- is geschorst wegens zwaarwegende redenen, zoals genoemd in artikel 11 lid 10. 
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c. Het betrokken lid wordt ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld. 

CONTRIBUTIE, MIDDELEN 

Artikel 12  

1. De vaststelling van de contributie van de leden geschiedt door de Algemene Vergadering, op voorstel 

van het bestuur van de deelnemersvereniging.  

2. De middelen van de deelnemersvereniging worden, naast de contributie, gevormd door: 

a. Bijdragen en subsidies; 

b. Erfstellingen, legaten en schenkingen; 

c. Overige baten. 

BOEKJAAR EN JAARVERSLAG 

Artikel 13

1. Het boekjaar van de deelnemersvereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. In de in artikel 8 lid 2 bedoelde jaarvergadering van de Algemene Vergadering brengt het bestuur zijn 

jaarverslag uit over de gang van zaken in de deelnemersvereniging en over het gevoerde beleid. Het 

legt de jaarrekening, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 

goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. 

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of 

meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

3. Omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid wordt aan de Algemene Vergadering 

een verklaring overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het 

Burgerlijk Wetboek.  

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS 

FYSIOTHERAPEUTEN 

Artikel 14 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Vergadering, 

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten wordt voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) dagen voor de dag der vergadering 

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden 

doen toekomen. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Vergadering slechts worden besloten met een 

meerderheid van ten minste tweederde (2/3) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in die 

vergadering. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking op de dag dat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten 

kantore van het handelsregister. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 15

1. Het bepaalde in artikel 14 leden 1, 2, en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de 

Algemene Vergadering tot ontbinding van de deelnemersvereniging. 

2. De Algemene Vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het 

batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de deelnemersvereniging. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
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4. Na de ontbinding blijft de deelnemersvereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk 

van kracht. 

In stukken en aankondigingen die van de deelnemersvereniging uitgaan, moeten aan haar naam 

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

5. De deelnemersvereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de 

vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging 

opgave aan het in lid 5 van artikel 14 vermelde register. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden deelnemersvereniging moeten worden bewaard 

gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als 

zodanig is aangewezen. 

REGLEMENTEN 

Artikel 16

1. De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen 

worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 14 leden 

1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

SLOTBEPALING 

Artikel 17

In incidentele gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het 

Bestuur, gehoord de verenigingsraad. 


