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Aangenomen op de ALV van 3 maart 2022 

 

 

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 Den Dolder. 

3. De oprichtingsdatum van de vereniging is 9 maart 2018 

 

Artikel 2 Doel 

1. De vereniging heeft als doel om zelfstandige professionals te helpen duurzaam te 

ondernemen en samen te werken aan een betere wereld. Hieronder verstaan wij een 

wereld waarin meer mensen in hun menselijke behoeften kunnen voorzien en waarin wij 

beter rekening houden met de natuurlijke en ecologische grenzen van onze planeet. 

Hierbij richt zij zich op integriteit, transparantie, mensen- en dierenwelzijn, klimaat, 

natuur en milieu.  

2. Dit doel wordt getracht te bereiken, door middel van informatie-uitwisseling, elkaar 

inspireren, het aanreiken van instrumenten, het bevorderen van interactie en het 

uitoefenen van invloed op de omgeving van de vereniging en haar leden in de ruimste zin 

van het woord.  

 

Artikel 3 Lidmaatschap 

1. De vereniging kent ongecertificeerde en gecertificeerde 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.  
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3. Gecertificeerde leden zijn leden die door middel van een goedgekeurde review een 

certificaat hebben verkregen voor een vastgestelde periode. 

4. De rechten en plichten van ongecertificeerde en gecertificeerde leden, alsmede de 

procedure voor het verkrijgen en verliezen van een certificaat, worden vastgelegd in het 

Huishoudelijk Reglement. 

5. 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 overschrijden van een  - door de vereniging conform de wettelijke verplichtingen 

inzake incassering van vorderingen ingesteld  - ultimatum voor het voldoen van een 

betalingsverplichting van de contributie of een andere financiële schuld aan de 

vereniging; 

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

algemene ledenvergadering.  

Artikel 5  Geldmiddelen  

Geldmiddelen kunnen worden gevormd door:  

a. Lidmaatschapsgelden;  

b. Donaties;  

c. Subsidies;  

d. Vergoedingen voor deelname aan activiteiten van de vereniging. 
 

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.  
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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. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar.  

6. Een bestuursbesluit wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen. Iedere 

bestuurder heeft één stem.  

7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur 

indien hij dan wel diens onderneming daarbij een direct of indirect persoonlijk belang 

heeft dat tegenstrijdig is of kan zijn met het belang van de vereniging, dit ter beoordeling 

van het bestuur. 

8. 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.  

9. 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.  

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

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

11. Het ontbreken van de in lid 9 en 10 genoemde goedkeuring kan noch door de vereniging 

noch door derden worden ingeroepen.  

 

Artikel 7  Belet en ontstentenis bestuur  

1. Bij ontstentenis (definitieve afwezigheid) of belet (tijdelijke afwezigheid) van één of meer 

leden van het bestuur, niet zijnde alle leden van het bestuur of het enig (overgebleven) 

lid van het bestuur, nemen de overblijvende leden van het bestuur, of neemt het 

overblijvende lid van het bestuur de (taken van) het bestuur waar. 

2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur of van het enig (overgebleven) lid 

van het bestuur worden (de taken van de leden dan wel het lid van) het bestuur 

waargenomen door een persoon die daartoe door de algemene vergadering van leden 

wordt aangewezen. 
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Artikel 8  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 9  Verenigingsjaar  

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.  

     

Artikel 10  Algemene vergadering van leden  

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Dit gebeurd door 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 11  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 genomen met een meerderheid van twee/derde van de aanwezige 

leden.  

4. Stemming gebeurt 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 
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herstemming wordt verzocht ter controle.  

 

Artikel 12  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 13  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 14  Huishoudelijk reglement 

1. In aanvulling op de statuten, hanteert de vereniging een huishoudelijk reglement 

2. Het huishoudelijk reglement regelt de werkwijze van de vereniging meer in detail. 

3. Het huishoudelijk reglement kans alleen worden gewijzigd na een besluit van de 

algemene vergadering van leden. 

4. 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 15  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.  

 

Artikel 16  Slotbepaling  
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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. 

Ondertekening door het bestuur: 

Hans Snel, voorzitter 

 

Anne Claire van der Lugt, secretaris 

 

 

Nico Verzijden, penningmeester 

 

 

Marco Rog, lid 

 

 

Hester Pronk, lid 


