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WAAROM REORGANISATIE?
Aanbiedingsbrief van de statuten
en het huishoudelijk
reglement
DE STEEDS
VOORTGAANDE
modernisering en perfectionering van
de methoden, toegepast bij de kwakzalverij heeft het bestuur genoopt zich
nader te beraden over de noodzakelijkheid de werkzaamheden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij hieraan
aan te passen.
De gelegenheid om de gezondheidszorg in gevaar te brengen neemt hand
over hand toe, doordat lieden zonder
voldoende
verantwoordelijkheidsbesef
— waaronder in bepaalde gevallen ook
wettelijk bevoegden — steeds weer
nieuwe methoden lanceren. Meestal
geschiedt dit onder de vreemdsoortigste benamingen, maar telkens gericht
op eigen baten, niet in het belang van
een goede gezondheidzorg. Wanneer
het doel van de bestrijding van de
kwakzalverij op de juiste wijze wordt
geïnterpreteerd, hoort ook deze categorie te worden begrepen onder de
werkzaamheden van de Vereniging.
Daarom dient het beraad zich ook hierover uit te strekken.

M E T H E T O O G hierop stelde het
bestuur een commissie samen, die tot
taak kreeg na te gaan óf en zo ja hoe de
Vereniging er toe zou kunnen komen
gelijke tred te houden met de modernisering van het euvel van de ondoelmatige zorg voor de gezondheid. In
deze comissie werden door het bestuur
benoemd de leden A. P. N. de Groot,
H. Dijkstra, J. Noord, M. Paulissen en
mevrouw dr. E. R. Westerveld-Brandon. Mevrouw Westerveld en de heer
Dijkstra ontvielen ons helaas door
overlijden.
Het beraad over deze zeer dringende kwestie heeft na ampele besprekingen geleid tot de eenstemmige conclusie, dat een reorganisatie van de
opzet het enige middel is om het aanzien van de Vereniging tegenover de
buitenwereld te verhogen en haar
werkzaamheden op een moderner leest
te schoeien.
De konsekwentie is, dat de organisatie van de Vereniging een ingrijpende verandering moet ondergaan, die
tot uitdrukking moet komen in statuten en huishoudelijk reglement.

IN H E T N I E U W E bestel past de
naam „ V E R E N I G I N G T O T BESCHERMING V A N DE W E T E N SCHAPPELIJK
VERANTWOORD E G E Z O N D H E I D S Z O R G " beter
dan de oude naam, omdat ze de werkzaamheden ter bereiking van het doel
nauwkeuriger omschrijft.
Passend bij de moderne inzichten
worden de werkzaamheden van de
Vereniging tegen de Kwakzalverij niet
alleen voortgezet, maar tevens uitge"
breid tot het
a. tegengaan van a l l e handelingen,
strijdig met een doeltreffende gezondheidszorg en
b. geven van voorlichting door deskundigen over e l k onderdeel ervan.
Na rijp beraad heeft het bestuur —
op voorstel van de reorganisatie-commissie — besloten de ledenvergadering bijgesloten concept-statuten en
-huishoudelijk reglement voor te leggen.
Met een beroep op het grote belang
van een goede gezondheidszorg in het
algemeen en op dat van de standing
van de Vereniging in het bijzonder,
meent het bestuur u dringend te mogen verzoeken een en ander aan te nemen.

CONCEPT-STATUTEN
NAAM.
Artikel 1.
1. De Vereniging draagt de naam:
„VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DE WETENSCHAPPELIJK VERANTWOORDE G E Z O N D H E I D S ZORG" en is een voortzetting van de Vereniging tegen de
Kwakzalverij.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
DUUR.
Artikel 2.
De Vereniging is rechtens oorspronkelijk opgericht 10 november
1883, op 10 januari 1961 — met toepassing van artikel 1 der
Duurverlengingswet — verlengd met een tijdvak van 29 jaar en
11 maanden, alzo eindigende 9 december 1990.
DOEL.
Artikel 3.
De Vereniging streeft naar bescherming van de wetenschappelijk
verantwoorde gezondheidszorg.

MIDDELEN.
Artikel 4.
Zij tracht dit doel te bereiken door het:
a. voeren van propaganda voor het doel der Vereniging en het
verspreiden van geschriften, die haar doelstelling verduidelijken,
b. uitgeven van een orgaan,
c. houden van lezingen,
d. bevorderen van een juiste toepassing van reeds bestaande wettelijke bepalingen en voorschriften, die beogen niet-wetenschappelijk verantwoorde praktijken en methoden in de gezondheidszorg tegen te gaan,
e. bevorderen van het totstandkomen van meer wettelijke bepalingen en voorschriften, die dit doel nastreven,
f. doen onderzoeken van methoden, stoffen en apparaten, die
worden aanbevolen als dienende voor de gezondheidszorg,
g. nasporen van handelingen, te baat genomen bij het aanbevelen
van onder f. genoemde methoden, stoffen en apparaten,

Concept - statuten (vervolg)
h. openbaar maken van de uitkomsten van het onder f. en g. genoemde,
i. bevorderen van internationale samenwerking bij het nastreven
van haar doel,
j. toepassen van alle andere wettige middelen, welke voor het
doel van de Vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
Artikel 5.
1. De Vereniging bestaat uit gewone leden, leden van verdienste,
ereleden en begunstigers.
2. a. Gewone leden zijn natuurlijke en rechtspersonen, die na
aanmelding bij de secretaris, door het bestuur tot het lidmaatschap zijn toegelaten.
Zij betalen een jaarlijkse contributie, hebben stemrecht en
ontvangen gratis alle drukwerken door de Vereniging uitgegeven.
b. Leden van verdienste worden die leden, die om hun verdiensten voor de Vereniging of haar doel, op voorstel van
het bestuur, als zodanig door de ledenvergadering worden
benoemd.
Zij betalen een jaarlijkse contributie, hebben stemrecht. Zij
ontvangen gratis alle drukwerken door de Vereniging uitgegeven, benevens een oorkonde van hun benoeming tot
lid van verdienste.
c. Ereleden worden zij, die om hun uitzonderlijke verdiensten
voor de Vereniging of haar doel, op voorstel van het bestuur, als zodanig door de ledenvergadering worden benoemd.
Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en hebben stemrecht. Zij ontvangen gratis alle drukwerken door
de Vereniging uitgegeven, benevens een oorkonde van hun
benoeming tot erelid.
d. Begunstigers zijn die natuurlijke en rechtspersonen, die,
geen lid van de Vereniging zijnde, na aanmelding bij de
secretaris, door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Zij betalen een jaarlijkse bijdrage, maar hebben geen stemrecht. Zij ontvangen gratis alle drukwerken door de Vereniging uitgegeven.
3. Het gewone lidmaatschap, lidmaatschap van verdienste, erelidmaatschap en de status van begunstiger vervalt door
a. overlijden,
b. schriftelijke opzegging die vóór 1 december in het bezit
van de secretaris moet zijn, waarna het verband met de
Vereniging aan het einde van het lopende verenigingsjaar
wordt geacht te zijn verbroken,
c. royement door het bestuur, hetzij wegens wanbetaling, hetzij op grond van handelingen in strijd met het belang van
de Vereniging of haar doel. Hiertegen is schriftelijk beroep
mogelijk op de eerstvolgende ledenvergadering.
4. Het Bestuur weigert het lidmaatschap of de status van begunstiger aan die natuurlijke en rechtspersonen van wie aangenomen wordt, dat hun handelingen in strijd zijn met de belangen van de Vereniging of haar doel.
Hierop is schriftelijk beroep mogelijk op de eerstvolgende
ledenvergadering.

EEN DIRECTORIUM
wordt ingesteld. Waarvoor? W i e zullen er deel
van uitmaken? Artikel 7 van de statuten licht U
hierover in.

GELDMIDDELEN.
Artikel 6.
1. De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen door:
a. contributie van gewone leden en leden van verdienste,
b. bijdragen van begunstigers,
c. extra bijdragen van gewone leden,
d. subsidies,
e. erfmakingen, legaten en schenkingen,
f. alle overige baten.
2. De onder a., b. en c. vermelde geldmiddelen worden nader,
wat betreft hun grootte, op voorstel van het bestuur, door de
ledenvergadering vastgesteld.
BESTUUR.
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit hoogstens 10 uit en door de leden gekozen personen, alsmede 5, aangewezen door resp.
a.
b.
c.
d.
e.

de
de
de
de
de

Kon. Ned. Mij ter bevordering der Pharmacie,
Kon. Ned. Mij tot bevordering der Geneeskunst,
Kon. Ned. Mij voor Diergeneeskunde,
Nederlandse Juristenvereniging,
Ned. Mij tot bevordering der Tandheelkunde.

2. Van de 10 uit en door de leden gekozen bestuursleden treden
volgens opgemaakt rooster, ieder jaar 2 af. Zij zijn terstond
herkiesbaar.
3. Het bestuur kan adviserende leden aan zich verbinden.
4. Het kan bij zijn werkzaamheden worden voorgelicht door een
directorium, bestaande uit drie hoogleraren, op voordracht van
het bestuur, aangewezen door de ledenvergadering.
5. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden uit en door
het bestuur gekozen.
6. Zij vormen het dagelijks bestuur, dat eveneens uit en door het
bestuur kan worden aangevuld met ten hoogste 2 leden.
7. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
door ten minste 2 leden van het dagelijks bestuur.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 8.
1. Tenminste tweemaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, de eerste vóór 1 mei, de tweede vóór 1 december.
2. Zij worden belegd op een door het bestuur vast te stellen tijd
en plaats. De leden moeten hiervoor tenminste twee weken
van tevoren door de secretaris worden uitgenodigd.
3. Het bestuur kan zonodig een buitengewone ledenvergadering
bijeen roepen en is hiertoe verplicht wanneer tenminste 20
leden van de Vereniging schriftelijk, onder opgave der te behandelen onderwerpen, bij de secretaris zulk een vergadering
aanvragen.
4. Mocht het bestuur in laatstgenoemd geval zodanige buitengewone ledenvergadering niet tegen een datum, uiterlijk 4 weken
na het binnenkomen van het desbetreffende schriftelijke verzoek hebben bijeengeroepen, dan hebben bedoelde leden het
recht de door hen gewenste ledenvergadering zelf te beleggen.
In dit laatste geval benoemt de vergadering uit haar midden
een voorzitter.
5. Voor de eerste ledenvergadering moet de agenda in elk geval
vermelden:
a. het jaarverslag over het afgelopen jaar, uit te brengen door
de secretaris,

Concept-statuten ( vervolg)
b. het financiële jaarverslag, de balans en rekening en verantwoording over het afgelopen jaar, uit te brengen door
de penningmeester,
c. het verslag van het financiële beheer, uit te brengen door
de kascommissie. Bij accoord-bevinding wordt overgegaan
tot het dechargeren van de penningmeester.
d. voorstel tot décharge van de penningmeester.
Voor de tweede ledenvergadering moet de agenda in elk geval
vermelden
a. de begroting voor het komende verenigingsjaar,
b. verkiezing van bestuursleden in de vacatures, ontstaan door
periodiek aftreden,
c. aanwijzing van de kascommissie voor het komende jaar.
a. Alle besluiten in de ledenvergadering worden genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bij de
art. 10 en 11 bepaalde,
b. Over zaken wordt mondeling gestemd. Staken de stemmen
hierover, dan is het voorstel verworpen.
c. De stemming over personen geschiedt schriftelijk. Is bij de
eerste stemming de volstrekte meerderheid niet verkregen,
dan volgt een tweede vrije stemming. Wordt ook alsdan
de volstrekte meerderheid nog niet verkregen, dan wordt
herstemd over tweemaal zoveel personen als gekozen moeten worden en wel uit hen, die bij de laatste vrije stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Bij deze herstemming is eenvoudige meerderheid van stemmen beslissend. Indien nu de stemmen staken, beslist het lot.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 9.
Tot nadere uitwerking der in deze statuten geregelde zaken
wordt door de ledenvergadering een huishoudelijk reglement
vastgesteld.
Dit mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten
en kan slechts gewijzigd worden volgens erin opgenomen bepalingen.

CONCEPT -HUISHOUI
Artikel 1.
De Vereniging tot bescherming van de wetenschappelijke verantwoorde gezondheidszorg is een voortzetting van de Vereniging
tegen de Kwakzalverij. Deze laatste naam wordt als ondertitel
gehandhaafd.
Artikel 2.
Het doel van de Vereniging is het voortzetten van de werkzaamheden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en het tegengaan
van alle handelingen, strijdig met een wetenschappelijk verantwoorde gezondheidszorg.
Dit houdt in, dat in bepaalde gevallen ook stelling kan worden genomen tegen handelingen, verricht door wettelijk bevoegden.
Bovendien is het gericht op het geven van deskundige voorlichting
over elk onderdeel van de gezondheidszorg.

Pro Sanitate
wordt de nieuwe naam van ons maandblad. Lees
hierover art. 3 van het concept-Huishoudelijk Reglement, dat o.m. ook mededeelt wat gedaan zal
worden voor het instandhouden van internationaal contact.

1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.

3.

4.

WIJZIGINGEN.
Artikel 10.
Wijziging in de Statuten kan niet anders plaats hebben dan in
een ledenvergadering, waartoe de leden tenminste 2 weken
tevoren door de secretaris zijn opgeroepen.
Gelijktijdig met deze oproeping moeten de voorstellen tot wijziging aan de leden worden toegezonden.
Tot wijziging kan niet worden besloten wanneer niet tenminste 1/30ste van het ledental ter vergadering aanwezig is.
Is dit aantal niet aanwezig, dan kan in een volgende ledenvergadering 3/4 van het aantal dan aanwezige leden tot de voorgestelde wijziging besluiten.
Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens
daarop de nadere Koninklijke goedkeuring verkregen is.
ONTBINDING.
Artikel 11.
Tot ontbinding van de Vereniging kan te allen tijde worden
besloten.
Het besluit tot ontbinding kan niet worden genomen dan nadat de leden ten minste één maand van tevoren met het voorstel in kennis gesteld zijn en in een ledenvergadering, waarin
minstens 3/4 van het ledental aanwezig is.
Is dit aantal niet aanwezig, dan kunnen in een volgende ledenvergadering 3/4 van het dan aanwezige aantal leden tot ontbinding besluiten.
Bij ontbinding van de Vereniging wordt door de ledenvergadering, waarin tot deze ontbinding wordt besloten, behoudens inachtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, aan de bezittingen van de Vereniging een bestemming gegeven in overeenstemming met het doel, in art. 3 gesteld.

SLOTBEPALINGEN.
Artikel 12.
1. De Vereniging zal nooit winst opwerpen aan de leden, noch
aan het bestuur als zodanig.
2. Deze statuten treden in werking terstond nadat de Koninklijke
goedkeuring is verkregen.

)ELIJK REGLEMENT
Artikel 3.
a. Het voeren van propaganda zal zowel mondeling — door persoonlijk gesprek, dan wel via radio en televisie — alsook
schriftelijk geschieden. Voor dit doel kan een propagandist
worden aangesteld.
Zijn benoeming geschiedt door het bestuur.
b. Het uit te geven blad draagt als titel: ,,Pro Sanitate" en wordt
minstens éénmaal per maand uitgegeven.
Voor het goed functioneren kan door het bestuur een redactiecommissie worden ingesteld.
c. De Vereniging laat op eigen initiatief, dan wel op verzoek van
derden, lezingen houden door deskundige sprekers, die desgewenst hiervoor een honorarium ontvangen.
d. Ter uitvoering van het gestelde in art. 4, sub. d. der statuten,
kan door het bestuur een juridische-commissie worden ingesteld.
e. De werkzaamheden, verbonden aan het gestelde in art. 4, sub. e.
der statuten, behoren mede tot de taak van de juridische-commissie voornoemd.
f. Ter uitvoering van het onder art. 4, sub. f. der statuten bepaalde kan door het bestuur een commissie-aanprijzing en controle worden ingesteld.
g. De werkzaamheden, verbonden aan het gestelde in art. 4, sub. g.
der statuten, behoren mede tot de taak van de commissie-aanprijzen en controle vernoemd.

Concept - huishoudelijk reglement
(VERVOLG)

h. De uitkomsten van de werkzaamheden odder f. en g. vermeld
kunnen door middel van het blad „Pro Sanitate" worden openbaar gemaakt.
i. Het internationaal contact, als bedoeld in art. 4, sub. i. der
statuten, wordt onderhouden door een in te stellen bureaucommissie.
Artikel 4.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 5.
1. Zij, die nâ 30 juni als lid toetreden, behoeven voor het lopende
jaar slechts de halve contributie te betalen.
2. Een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement worden bij toetreding gratis uitgereikt.
Artikel 6.
1. a. Het bestuur oefent de algemene leiding uit en vergadert tot
dit doel minstens éénmaal per drie maanden.
b. Het is belast met de handhaving en toepassing van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
c. Het regelt de uitgaven van de Vereniging en beslist over
maatregelen, die tot kosten van meer dan ƒ 100,— leiden.
d. Het houdt toezicht op de handelingen van het dagelijks
bestuur.
e. De leden van het bestuur genieten desgewenst een vergoeding voor door hen gemaakte strikt noodzakelijke reisen verblijfkosten.
2. a. Voor elke vacature als bedoeld in artikel 7 lid 2 der Statuten stelt het bestuur een candidaat, wiens naam ter kennis
van de leden wordt gebracht door middel van de oproep
voor de ledenvergadering, waarin in die vacature zal worden voorzien,
b. Voor elke zodanige vacature in het bestuur kunnen door
de leden van de Vereniging kandidaten worden gesteld,
mits elke kandidaatsstelling door tenminste 10 leden wordt
ondertekend en uiterlijk 3 weken vóór de datum van de
ledenvergadering, waarin in de vacature zal worden voorzien, bij de secretaris is ingediend.
3. Het bestuur kan deskundigen aan zich verbinden. Met name
wordt gedacht aan een geneeskundig-, een farmaceutisch- en
een veterinair Inspecteur van de Volksgezondheid, alsmede aan
een jurist, zo mogelijk verbonden aan het Ministerie van Justitie en/of van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
4. Als leden van het Directorium komen bij voorkeur in aanmerking een hoogleraar in de geneeskunde, in de farmacie en een
van de faculteit der rechtsgeleerdheid.
Het bestuur kan bij dit Directorium raad inwinnen over bepaalde vraagstukken op het terrein van een goede gezondheidszorg. Anderszijds kan het Directorium op eigen initiatief zijn
mening over bepaalde onderwerpen op dit terrein ter kennis
van het bestuur brengen.
In beide gevallen is het bestuur verplicht rekening te houden
met de inzichten van het Directorium.
5. a. De voorzitter draagt zorg voor de algehele leiding van de
Vereniging.
b. De secretaris draagt zorg voor de behandeling van alle
administratie en correspondentie en houdt de notulen bij
van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
c. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden
van de Vereniging.
6. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding. Nemen
ook anderen dan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester deel aan het dagelijks bestuur, dan kunnen zij, binnen
het raam van het werk, met bepaalde opdrachten worden
belast.

7. Het dagelijks bestuur mag geen gerechtelijke procedure aangaan zonder machtiging van het bestuur.
Het kan over kasmiddelen van de Vereniging beschikken voor
— onderling onafhankelijke — uitgaven, lager dan ƒ 100,—
per post.
Het is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Artikel 7.
1. Zo mogelijk wordt tijdens een ledenvergadering een voordracht
gehouden over een bepaald onderdeel van het werk van de
Vereniging. Hiervoor zal een deskundige spreker worden aangezocht.
2. Het bestuur zal zo mogelijk de plaats, waar de ledenvergadering wordt belegd, doen wisselen om zoveel mogelijk leden in
de gelegenheid te stellen deze vergadering op gemakkelijke
wijze bij te wonen.
3. De kascommissie zal bestaan uit drie, in de ledenvergadering
uit en door de leden te kiezen personen.
Artikel 8.
Van de commissies als bedoeld in artikel 3 is een lid van het bestuur voorzitter.
1. De redactie-commissie bestaat uit een medisch-, een farmaceutisch- en een juridisch redacteur.
Zij ondersteunt het werk van de door het bestuur aan te stellen
redacteur van het orgaan door het geven van richtlijnen, het
mede corrigeren van de drukproeven en het geven van adviezen
op verzoek van de redacteur of op eigen initiatief.
Voorts organiseert zij de in art. 3, sub. c. vermelde lezingen.
2. De Jmidische-commissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste
5 leden, van wie 3 jurist moeten zijn.
Zij waakt voor een juiste toepassing van wettelijke bepalingen
en voorschriften op het gebied van de gezondheidszorg. Voorts
beraadt zij zich op maatregelen ter bevordering van de totstandkoming van nadere wettelijke regelingen op dit gebied.
Zij legt haar conclusies aan het bestuur voor.
3. De commissie-aanprijzing en controle bestaat uit tenminste 3
en ten hoogste 5 leden, van wie tenminste één geneesheer en
één apotheker moet zijn.
Zij bevordert het onderzoek van methoden, stoffen en apparaten, die naar haar oordeel of naar dat van de Vereniging op
onjuiste gronden als dienende voor de gezondheidszorg worden
aanbevelen.
Voorts adviseert zij de Vereniging met betrekking tot een
eventuele openbaarmaking van de uitkomsten van voormelde
onderzoekingen.
4. De bureau-commissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste
5 leden.
Naast de secretaris van de Vereniging maken zo mogelijk een
— in archiefzaken goed ingevoerd — lid, benevens een lid, dat
in organisatorische kwesties doorkneed is, deel uit.
Zij is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het
bureau der Vereniging.
Artikel 9.
Er kan een bmeau worden ingesteld, dat belast is met de uitvoering
van alle werkzaamheden, die door het bestuur worden opgedragen.
Het staat onder leiding van een directeur, die zo mogelijk tevens
de functie van propagandist van de Vereniging vervult.
De directeur is voor zijn werk verantwoording schuldig aan de in
het vorige artikel vermelde bureau-commissie en wordt — indien
zulks noodzakelijk is — bijgestaan door personen, die voor het doel
van de Vereniging van nut kunnen zijn.
Zij worden op voordracht van de bureaucommissie aangesteld en
ontslagen door het bestuur.
Artikel 10.
Tot wijziging van dit reglement kan alleen in een ledenvergadering
en wel met volstrekte meerderheid van stemmen worden besloten.

