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Deze overeenkomst is op ... december 2020 aangegaan tussen:

1. De vereniging Vereniging Ernstig Meervoudige Beperkingen

gevestigd te Utrecht

hierna ook te noemen: de vereniging

in deze vertegenwoordigd door haar voltallig bestuur

en

2. De stichting Stichting EMB Nederland,

gevestigd te Schagen

hierna te noemen: de stichting.

in deze vertegenwoordigd door haar voltallig bestuur

Ondergetekenden nemen in overweging:

a. De vereniging heeft als kern-doelstelling het behartigen van de

belangen van personen met ernstige meervoudige beperkingen.  De

stichting heeft als kern-doelstelling het behartigen van de belangen

van personen met ernstige meervoudige beperkingen en hun fami-

lieleden.

b. De vereniging is ontstaan als gevolg van de juridische splitsing per

1 januari 2019 van de te Utrecht gevestigde vereniging BOSK-Vere-

niging van mensen met een lichamelijke handicap, welke vereni-

ging was opgericht op 15 maart 1952.

c. De stichting is een als zodanig erkende algemeen nut beogende

instelling.

d. De vereniging heeft na haar afsplitsing van de BOSK-vereniging

moeten ervaren dat zij qua karakter, inhoud en werkwijze te veel

afwijkt van de andere verenigingen om adequaat te kunnen samen-

werken.  Anders dan bij de andere verenigingen die voorheen, met

haar, onderdeel waren van de vereniging BOSK, is de bijzondere

aard van haar doelgroep, de ernstig meervoudig beperkte personen,

kunnen veel van deze personen niet zelfstandig aan het rechtsver-

keer deelnemen en daarom ook niet door middel van het lidmaat-

schap van een vereniging zelf op het behartigen van die belangen

toezien.  De vereniging vindt daarom zuiverder dat de belangen van

deze doelgroep worden behartigd door een stichting, die over het

behartigen van die belangen verantwoording aflegt aan een Raad

van Advies, bestaande uit personen die behoren tot de directe omge-

ving van ernstig meervoudig beperkte personen en ook bij de zorg

aan deze personen betrokken zijn.
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e. De stichting is opgericht om in nauwe samenwerking met de vereni-

ging de hiervoor onder (c) bedoelde belangen te gaan behartigen en

op termijn ook die rol geheel van de vereniging over te nemen.  De

statuten van de stichting voorzien in de instelling van een Raad van

Advies, zoals hiervoor onder (c) bedoeld.

e. De algemene ledenvergadering van de vereniging, zoals gehouden

op .... (datum) ....., heeft met .... (stemaantal: algemene stemmen of

...... van de ..... uitgebrachte stemmen) met het aangaan van deze

overeenkomst ingestemd, zoals blijkt uit de notulen van deze verga-

dering.  Daarbij heeft de algemene ledenvergadering overwogen dat

deze overeenkomst de strekking heeft van een aansluiting bij een

andere organisatie, zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van

de vereniging, waarvoor een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte

stemmen vereist is.

Op grond van deze overwegingen sluiten ondergetekenden de onder-

staande overeenkomst.

artikel 1:

De uitvoering van deze overeenkomst moet steeds in overeenstemming

zijn met de behartiging van de belangen van personen met ernstige

meervoudige beperkingen en hun familieleden. 

artikel 2:

a. Zodra in de stichting de Raad van Advies is ingesteld, zoals voorzien

in artikel 12 van de statuten van de stichting, behoort de uitvoering

van deze overeenkomst ook tot het terrein van aandacht van deze

Raad.

b. Evenzo zal de Raad dan ook bevoegd zijn het bestuur van de vereni-

ging gevraagd en ongevraagd te adviseren.

artikel 3:

De vereniging en de stichting zullen nauw samenwerken op het terrein

van het werven van fondsen en andere bijdragen en het verrichten van

alle inspanningen in het belang van personen met ernstige meervoudige

beperkingen en hun familieleden.  Daarbij zal de uitvoering van deze

inspanningen zoveel mogelijk worden verricht door dan wel in opdracht

van de stichting.  
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In beginsel zal de vereniging alleen dan zelf als uitvoerder dan wel als

(hoofd-)opdrachtgever van zulke inspanningen optreden, voor zoveel dat

lopende activiteiten betreft, waarvan practisch is dat zij die afrondt en/of

voor zoveel dat een voorwaarde is van de verstrekker van enig fonds of

andere bijdrage.  Voor zoveel dat voor de uitvoering van inspanningen

noodzakelijk is, stellen de vereniging en de stichting elkaar daartoe de

middelen beschikbaar door middel van een schenking onder het regime

van algemeen nut beogende instellingen.

artikel 4:

Alle leden en begunstigers van de vereniging zullen dadelijk ook als

begunstigers van de stichting zijn toegelaten.  Hun contributie en/of

bijdrage als begunstiger van de vereniging zal voor het jaar 2021 nog

door de vereniging in ontvangst worden genomen, maar die gelden

zullen, door de werking van artikel 3 van deze overeenkomst, ook tot

bijdrage aan de stichting kunnen strekken.

artikel 5:

a. De ondergetekenden spreken als hun bedoeling uit ernaar te streven

dat de stichting met ingang van 1 januari 2022, of zoveel eerder als

ondergetekenden aangewezen zullen achten, alle taken van de

vereniging zal overnemen en dat de vereniging dan zal worden

ontbonden, met bestemming van het batig vereffeningssaldo ten

gunste van de stichting.

b. Een dergelijk besluit wordt alleen genomen na positief advies van

de Raad van Advies van de stichting en na goedkeuring door de

algemene ledenvergadering van de vereniging op de voet van artikel

13 van de statuten van de vereniging.

Aldus gedaan op de in hoofde genoemde datum en ondertekend door:

................................................... ................................................... ...................................................

(G. Benjamins) (MAJCM. Snijders) (L. van Dam)


