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Ref.: W.173 
27-01-2022 
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
"Synergo-vhp" 
 
 
 
 
 

Heden, zevenentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. 
Antonius Paulus Catharina Gemma Wolfs, notaris te Heerlen: 
mevrouw Cornelia Anna Pleijers, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het 
Tempsplein 25 te 6411 ET Heerlen, geboren te Heerlen op vijftien oktober 
negentienhonderdeenenzeventig; 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de heer Hendrik Bosch, wonende te 6133 AA Sittard, gemeente Sittard-Geleen, 

Kromstraat 33, geboren te Apeldoorn op eenendertig januari negentienhonderd 
zestig, houder van een rijbewijs met nummer 5821046368, afgegeven te Sittard-
Geleen op een februari tweeduizend negentien, gehuwd; 

2. de heer Hendrikus Martinus Maria Jacobs, wonende te 6181 AP Elsloo, 
gemeente Stein, Michiel de Ruyterstraat 45, geboren te Bakel en Milheeze op 
vierentwintig april negentienhonderd drieënvijftig, houder van een rijbewijs 
met nummer 5739609587, afgegeven te Stein op tien oktober tweeduizend 
zeventien, gehuwd; 

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de vereniging: 
Synergo-vhp, gevestigd te Heerlen (adres: Ruusbroeclaan 21, 5611 LT Eindhoven), 
welke rechtspersoon onder nummer 40186151 is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en deze rechtspersoon als zodanig 
rechtsgeldig vertegenwoordigende. 
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest, wordt hieronder 
tevens verstaan niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd 
partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest. 
INLEIDING 
De vereniging is opgericht op negentien oktober negentienhonderdzevenenzestig. 
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op 
negenentwintig mei tweeduizend vijftien voor mr. A.P.C.G. Wolfs, notaris te 
Heerlen. 
De ledenraad heeft in haar vergadering van dertig augustus tweeduizend 
eenentwintig besloten de statuten te wijzigen.  
Van voornoemde besluitvorming blijkt uit de notulen van voormelde vergadering 
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waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht.  
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde op grond van voormelde 
besluitvorming de statuten te wijzigen als volgt: 
NAAM EN ZETEL 
ARTIKEL 1 
De vereniging draagt de naam: Synergo-vhp.  
ARTIKEL 2 
Zij heeft haar zetel in Heerlen. 
DOEL 
ARTIKEL 3 
De vereniging stelt zich ten doel: 
1.  het behartigen van de maatschappelijke en economische belangen van haar 

leden en hun nabestaanden; 
2. het daar waar nodig sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten; 
3. het naar vermogen bijdragen tot het welzijn van de ondernemingen waar de 

leden van de vereniging werkzaam zijn, en van alle daartoe behorende 
medewerkers; 

4. het bevorderen van begripsvorming over onderwerpen op maatschappelijk en 
economisch gebied. 

LEDEN 
ARTIKEL 4 
Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die werkzaam zijn of zijn 
geweest bij door de ledenraad aangewezen ondernemingen in Nederland.  
ARTIKEL 5 
De leden zijn verplicht contributie te betalen. Het bedrag van de contributie wordt, 
gedifferentieerd naar type leden telkenmale door de ledenraadsvergadering, waarin 
de begroting voor het verenigingsjaar wordt behandeld, vastgesteld. 
Bij beëindiging van een lidmaatschap vervalt de contributie vanaf het eerstvolgende 
kwartaal. Bij een jaarlijkse afrekening wordt de contributie voor de resterende 
kwartalen teruggestort. 
ARTIKEL 6 
Leden kunnen tegen opzegging of ontzetting door het bestuur beroep aantekenen bij 
de Commissie van Beroep bestaande uit drie personen, aangewezen door de 
Ledenraad. 
BESTUUR 
ARTIKEL 7 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen die door de ledenraad worden 

benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. De voorzitter wordt in functie 
gekozen. De overige leden van het bestuur verdelen hun bestuurstaak in 
onderling overleg. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende 
voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het 
bestuur, de ledenraad, een afdeling, als vijftien leden. De voordracht van het 
bestuur, de ledenraad of een afdeling wordt bij de oproeping voor de 
vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijftien of meer leden moet 
uiterlijk achtenveertig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij 
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het bestuur worden ingediend. 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – ONTSTENTENIS EN BELET 
ARTIKEL 8 
1.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie 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. 

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door terugtrekking. 

ARTIKEL 9 
Als door ontstentenis en/of belet het aantal bestuursleden dat hun functie kan 
uitvoeren daalt onder het aantal van 3 benoemt de ledenraad tijdelijke vervangende 
bestuursleden. 
BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING 
ARTIKEL 10 
1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 
2.  De bestuursleden handelen bij het uitoefenen van hun functie altijd in het 

belang van de vereniging.  
3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd tot het sluiten 
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, alsmede 
het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.  

ARTIKEL 11 
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minimaal twee 
leden van het bestuur. 
ARTIKEL 12 
1. De ledenraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging als bedoeld in 

het Burgerlijk Wetboek. De ledenraad wordt gevormd door afgevaardigden van 
de afdelingen. De wijze van selectie van de afgevaardigden ligt vast in het 
huishoudelijk reglement. Bestuursleden van Synergo-vhp kunnen geen raadslid 
zijn. Raadsleden worden telkens benoemd voor een periode van drie (3) jaar, 
met mogelijkheid van herbenoeming. Het raadslidmaatschap kan door de 
afdeling worden beëindigd als het betreffende raadslid niet meer tot de afdeling 
behoort die hij vertegenwoordigt. 

2. De ledenraad stelt in het huishoudelijk reglement vast hoeveel afgevaardigden 
elke afdeling krijgt in de ledenraad met inachtneming van het aantal leden van 
de afdeling. 

3. De ledenraad vergadert tenminste twee maal per jaar. De vergaderingen van de 
ledenraad worden jaarlijks tevoren vastgesteld. Online deelname aan 
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vergaderingen is mogelijk. De ledenraad kan besluiten vergaderingen volledig 
online te voeren. 

ARTIKEL 13 
1. De ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, alsmede één of meerdere 

vicevoorzitters, met behoud van stemrecht; 
2. De voorzitter van de ledenraad roept de ledenraad bijeen, en bepaalt tijd en 

plaats; 
3. De voorzitter van de ledenraad of één van de vice-voorzitters heeft de leiding 

van de vergadering van de ledenraad; 
4. Voor zwaarwegende besluiten vindt er een gewogen stemming plaats. In het 

huishoudelijk reglement is vastgesteld welke besluiten zwaarwegend zijn. In de 
convocatie worden besluiten waarvoor een gewogen stemming plaats zal 
vinden gekenmerkt. De weegfactoren worden elk kalenderjaar vastgelegd op 
het aantal leden per afdeling op 1 januari. De weegfactoren worden in de eerste 
ledenraadsvergadering van het jaar bekrachtigd; 

5. Op verzoek van een ledenraadslid kan over een besluit van de ledenraad alsnog 
gewogen gestemd worden. Het besluit wordt dan voor de volgende vergadering 
opnieuw geagendeerd; 

6. De ledenraad kan een besluit via online stemming nemen. Online stemmingen 
worden op dezelfde wijze als een gewone vergadering gewogen; 

7. Rechtsgeldige besluiten kunnen door de ledenraad slechts worden genomen 
over geagendeerde onderwerpen waarbij tenminste twee/derde (2/3) van het 
totaal aantal raadsleden stemt. 

AFDELINGEN 
ARTIKEL 14 
1. De vereniging kent afdelingen. Deze bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
2. De ledenraad stelt de afdelingen in, en kan deze opheffen. 
3. De afdeling bestaat uit alle onder de betreffende afdeling ressorterende leden.  
4. De inrichting van de afdeling wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. 
ONTBINDING 
ARTIKEL 15 
Bij ontbinding van de vereniging vervalt het batig saldo na vereffening aan degenen 
die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een 
gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan 
het batig saldo worden gegeven. 
SLOTBEPALING  
In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, 
beslist het bestuur.  
VOLMACHT 
Van voormelde volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte, die aan deze akte zal 
worden gehecht. 
Van het bestaan van de volmacht(en) is mij, notaris, genoegzaam gebleken. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Heerlen, als op de datum in het hoofd 
van deze akte vermeld. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar 
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige 
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voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud 
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, 
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om elf uur. 
C.A. Pleijers, T. Wolfs. 
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