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Statuten vereniging Happy Planet Professionals 

 
Artikel 1 Naam, zetel en oprichtingsdatum 

1. De vereniging draagt de naam: Happy Planet Professionals. 

2. De zetel is te >. 

3. De oprichtingsdatum van de vereniging is: >. 

 

Artikel 2 Doel 

1. De vereniging heeft als doel een positieve impact op de maatschappij te maken 

(onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)). Hierbij richt zij zich 

op integriteit, transparantie, mensen- en dierenwelzijn, klimaat, natuur en milieu.  

2. Dit doel wordt getracht te bereiken, door de krachten van zelfstandig professionals te 

bundelen, om een substantiële bijdrage te leveren aan een betere wereld. 

 

Artikel 3 Lidmaatschap 

1. De vereniging kent uitsluitende gewone leden. Zowel natuurlijke als rechtspersonen 

kunnen lid zijn. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij een 

rechtspersoon, ziet het lidmaatschap op (een van) de bestuurder(s) van de rechtspersoon. 

2. Als lid wordt toegelaten degene die werkzaam is als zelfstandig ondernemer en het 

doel van de vereniging wenst te omarmen en daartoe een belofte afgeeft.  

3. Lidmaatschap is gekoppeld aan bij aanvang van het lidmaatschap en daarna jaarlijks 

doorlopen van een peer review, waarbij leden onderling elkaar bevragen op het 

daadwerkelijk inhoud geven aan het begrip MVO binnen de door het lid gedreven 

onderneming. 

4. Slechts bij zeer zwaarwegende redenen ter discretie van de leden en het bestuur 

wordt iemand niet als lid toegelaten.  

 

Artikel 4  Einde lidmaatschap  

Het lidmaatschap eindigt door:  

a.  het niet langer voldoen aan de criteria voor lidmaatschap zoals opgenomen in het 

voorgaande artikel (3);  

b.  opzegging door het lid;  

c.  het royeren als lid na een beslissing hiertoe door bestuur, na bekrachtiging door de 

algemene ledenvergadering.  
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Artikel 5  Geldmiddelen  

Geldmiddelen kunnen worden gevormd door:  

a.  Lidmaatschapsgelden;  

b.  Donaties;  

c.  Subsidies;  

 

Artikel 6  Bestuur  

1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  

2.  Het bestuur bestaat uit minstens drie personen en wordt vastgesteld door de 

algemene vergadering van de leden.  

3.  De bestuurders worden uit de leden van de vereniging benoemd.  

4,  Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. Hierbij kan een functie in gezamenlijkheid door meer personen 

bekleed worden.  

5.  De algemene vergadering van leden kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor 

een besluit daartoe is een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte 

stemmen nodig.  

6.  Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich zeker stelt voor schulden, is het bestuur slechts bevoegd na 

goedkeuring van de algemene vergadering van leden.  

7.  Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering van leden nodig voor 

het aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen.  

8.  Het ontbreken van de in lid 6 en 7 genoemde goedkeuring kan noch door de 

vereniging noch door derden worden ingeroepen.  

 

Artikel 7  Vertegenwoordiging  

1.  Het bestuur en de individuele leden van het bestuur zijn bevoegd de vereniging te 

vertegenwoordigen.  

2.  Aan de penningmeester wordt door het bestuur een beperkte of algehele volmacht 

gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.  

 

Artikel 8  Verenigingsjaar  

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.  

      

Artikel 9  Algemene vergadering van leden  

1.  De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Dit gebeurd door 
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een aan alle leden te sturen schriftelijke uitnodiging.  

2.  Vergaderingen worden zo vaak als wenselijk geacht door het bestuur bijeen 

geroepen.  

3.  Leden kunnen aan het bestuur verzoeken om een vergadering bijeen te roepen. Bij 

zo’n verzoek dient een lid aan te geven wat de reden van bijeenroepen is. Het bestuur is 

gehouden aan zo ‘n verzoek te voldoen tenzij er dringende redenen zijn ter discretie van het 

bestuur om het verzoek af te wijzen.  

 

Artikel 10  Besluiten van de algemene vergadering van leden  

1.  Leden hebben toegang tot een vergadering en hebben daar ieder een stem.  

2.  Niet leden / belangstellenden hebben toegang op voorspraak van leden of het 

bestuur, maar hebben geen stemrecht.  

3.  Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.  

4.  Stemming gebeurd mondeling, tenzij daartoe ter vergadering op voorspraak van 

leden of het bestuur anders wordt besloten.  

5.  De voorzitter geeft ter vergadering aan wat de uitslag van een stemming is. De 

uitspraak van de voorzitter is beslissend, tenzij direct na de uitspraak door leden om een 

herstemming wordt verzocht ter controle.  

 

Artikel 11  Leiding en notulen van de algemene vergadering van leden  

1.  De voorzitter of één van de andere leden van het bestuur leidt de vergadering.  

2.  Van het ter vergadering behandelde wordt een verslag gemaakt, dat ter beschikking 

aan de leden wordt gesteld.  

 

Artikel 12  Statutenwijziging  

1.  De statuten kunnen alleen worden gewijzigd na een besluit van de algemene 

vergadering van leden.  

2.  Tot wijziging kan alleen worden besloten door een besluit van een algemene 

vergadering van leden, met een meerderheid van twee/derde van de aanwezige leden.  

 

Artikel 13  Ontbinding en vereffening  

1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een algemene 

vergadering van leden, met een meerderheid van twee/derde van de aanwezige leden.  

2.  Bij een besluit tot ontbinding zal het bestuur zorgdragen voor vereffening tenzij 

anders aangegeven door de algemene vergadering leden of overeenkomstig een besluit van 

de algemene vergadering van leden.  
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Artikel 14  Slotbepaling  

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten voorzien, beslist het bestuur. Op alle 

werkzaamheden van de vereniging is het Nederlands recht van toepassing. 

 


