
STATUTEN  
 
NAAM, ZETEL, DUUR EN BOEKJAAR 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam "Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan", afgekort, OVAL. 
2. De vereniging is gevestigd te Tilburg. 
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

4. Het boekjaar en het verenigingsjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. 
 
DOEL 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de door de leden aangeboden 

dienstverlening op het terrein van vitaliteit, activering en loopbaan. 

 Verder heeft de vereniging ten doel het langs organisatorische weg dienen van de economische en 
commerciële belangen van de private Nederlandse dienstverleners op het terrein van vitaliteit, activering 
en loopbaan in het algemeen en van de leden der vereniging in het bijzonder alsmede het aanbrengen van 

ordening in de markt van outplacement en loopbaanadvies, re-integratie, arbodienstverlening, interventie 
en jobcoaching. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het bepleiten van de belangen van de leden; 
b. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de leden; 
c. het initiëren van kwaliteitseisen die van belang zijn bij de betreffende dienstverlening en het participeren 

in initiatieven van anderen die als doel hebben de kwaliteit van de dienstverlening in de branche te 
verbeteren; 

d. het samenwerken met, het steunen van, en het deelnemen in verenigingen en andere 

samenwerkingsverbanden; 
e. het bevorderen van een omgeving waarin sprake is van eerlijke concurrentieverhoudingen (het 

ontwikkelen van een eenduidig level playing field); 

f. het geven van bekendheid aan de toegevoegde waarde van dienstverleners op het terrein van vitaliteit, 
activering en loopbaan;  

g. het functioneren als aanspreekpunt/vraagbaak/helpdesk voor de leden; 

h. het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden (theorie en praktijk) van de personen die bij de leden 
werkzaam zijn; 

i. alle aan haar ten dienste staande andere wettige middelen, die aan het doel der vereniging bevorderlijk 

kunnen zijn; 
j. het bevorderen van een positieve beeldvorming van de sector, waarin de leden werkzaam zijn. Eén en 

ander in de ruimste zin van het woord; 

k. het bevorderen van diversiteit in methodieken voor dienstverlening op het terrein van vitaliteit, activering 
en loopbaan.  

 

GELDMIDDELEN 
Artikel 3 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. entreegelden van hen, die als lid tot de vereniging zijn toegelaten; de hoogte van het entreegeld wordt 
jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld; 

b. contributies van de leden; de hoogte van de contributies wordt jaarlijks door de ledenvergadering 

vastgesteld; 
c. andere bijdragen die door de ledenvergadering worden vastgesteld; 
d. donaties, verkrijging ingevolge erfstellingen, legaten; 

e. opbrengsten van de vereniging; 
f. alle andere baten. 
 



Artikel 4 
Voor bepaalde diensten, welke door de vereniging worden verricht, kan van de betreffende leden of derden een 
vergoeding worden verlangd, waarvan het bedrag door de ledenvergadering wordt vastgesteld. 
 

LEDEN VAN DE VERENIGING 
Artikel 5 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich in Nederland 

conform de wettelijke bepalingen zelfstandig en voor eigen rekening, dan wel voor gezamenlijke rekening 
in maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap en andere niet-rechtspersoon 
bezittende samenwerkingsvormen, bedrijfsmatig bezighouden met het aanbieden van dienstverlening op 

het terrein van: vitaliteit, activering en loopbaan 
2. De ledenvergadering kan nadere criteria opstellen omtrent de toelating tot het lidmaatschap van de 

vereniging. Deze criteria zullen in een Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd. 

 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 
1. Het toetreden van nieuwe leden kan plaatsvinden: 

a. op eigen verzoek via aanmelding; 
b. op uitnodiging van het bestuur. 

2. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij of ter attentie van het secretariaat. 
3. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging met inachtname van hetgeen 

hierover in het Huishoudelijk Reglement is geregeld.  

4. Tegen een afwijzende beslissing van het bestuur staat beroep open op de ledenvergadering. Het beroep 
wordt ingesteld bij aangetekende brief aan het secretariaat. De behandeling van het beroep geschiedt op 
de eerstvolgende ledenvergadering.  

5. Het lidmaatschap vangt aan op de dag van het besluit van het bestuur, respectievelijk van de 
ledenvergadering, waarin over de toelating is beslist. Het secretariaat geeft van het besluit schriftelijk 
kennis. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt, wordt de contributie naar rato 
berekend. Ieder nieuw lid is daarnaast het volledige entreegeld verschuldigd. 

 
EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. voor zover het betreft een lid-natuurlijk persoon door de dood van het lid; voor zover het een lid-
rechtspersoon betreft: wanneer zij ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging van het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden: 
- wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij of krachtens de statuten 

gesteld te voldoen; 

- wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 
- wanneer het lid bij onherroepelijke rechterlijke beslissing in staat van faillissement wordt verklaard; 
- wanneer een lid-natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld; 

- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Vanaf de dag van kennisgeving tot aan het 

besluit van het bestuur is het lid geschorst. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient per aangetekend schrijven te gebeuren. Indien 
opzegging door het lid uiterlijk op 30 september van enig jaar plaatsheeft bij het secretariaat, eindigt het 
lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Indien opzegging door het lid na 30 september van enig jaar 

wordt ontvangen, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het daaropvolgende jaar. 



4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 

toegelaten tijdstip volgende op de datum waarop was opgezegd. 
5. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap ontslagen worden van verzwaarde verplichtingen 

van geldelijke aard die voortvloeien uit een besluit van de vereniging.  

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste bij 
aangetekend schrijven van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. De ontzetting gaat in bij 
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit. Het betrokken lid staat beroep open bij de 

ledenvergadering binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit. Het 
beroep wordt behandeld in de eerste ledenvergadering, welke na instelling van het beroep wordt 
gehouden. Mocht de ledenvergadering de ontzetting vernietigen, dan is het betreffende lid met 

terugwerkende kracht in al zijn rechten hersteld. Dit heeft geen invloed op inmiddels genomen 
beslissingen.  

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse 

bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
 
ORGANEN VAN DE VERENIGING 
Artikel 8 
1. De organen van de vereniging zijn in ieder geval: 

a. de algemene ledenvergadering; 

b. het bestuur. 
2.  De vereniging kan ook, maar niet uitsluitend, de volgende organen in het leven roepen: 

c. deelbesturen; 

d. commissies; 
e. werkgroepen. 

3. Het bestuur of de algemene vergadering kunnen werkgroepen en commissies vormen voor het uitvoeren 

van aan die werkgroepen en commissies gedelegeerde taken. 
 

LEDENVERGADERING 
Artikel 9 
1. De ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan in de vereniging. Aan de ledenvergadering 

komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. De 

ledenvergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. De niet uit het midden van de leden aangewezen 
voorzitter heeft eveneens toegang tot de vergadering, dus ook als hij geen lid is van de vereniging en/of 
geen lid van de vereniging vertegenwoordigt. 

2. De oproep tot de ledenvergadering geschiedt schriftelijk door het secretariaat namens het bestuur, uiterlijk 
veertien dagen voor de dag waarop de vergadering zal worden gehouden, behoudens het bepaalde in art. 
10, lid 4. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Indien de leden gebruik maken 

van het recht, omschreven in art. 10, lid 2, geeft het secretariaat van deze voorstellen onverwijld aan de 
leden kennis. 

 Beroep op de niet ontvangen convocatie staat niet open, indien het secretariaat verklaart dat de oproeping 

is verzonden. 
3. Elk lid als bedoeld in artikel 5 heeft het recht in een ledenvergadering een stem uit te brengen. Het aantal 

stemmen dat een lid gerechtigd is uit te brengen wordt vastgesteld in artikel 12. Een lid kan zijn stem door 

een ander lid, daartoe door hem schriftelijk gemachtigd, laten uitbrengen. Een lid dat is geschorst 
overeenkomstig artikel 7 lid 2 kan het stemrecht niet uitoefenen. 

4. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen bij meerderheid der 

uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. Stemming over zaken 
geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter een andere wijze van 
stemmen bepaalt en geen der aanwezigen zich daartegen verzet. 

5. Een besluit als bedoeld in lid 4 kan ook op voorstel van het bestuur schriftelijk genomen worden tenzij 10 
of meer leden hiertegen schriftelijk bezwaar maken. 



6. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger. Zijn deze ter vergadering 

niet aanwezig, dan treedt één der andere bestuursleden als voorzitter op. Wordt aldus niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenvergadering daarin. 

 

Artikel 10 
1. Tenminste tweemaal in het jaar wordt een ledenvergadering gehouden. In deze vergaderingen brengt het 

bestuur verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar en doet, onder overlegging 

van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 
boekjaar gevoerde bestuur, terwijl tevens de begroting voor het nieuwe boekjaar ter vaststelling door de 
ledenvergadering wordt voorgelegd.  

Het bestuur overlegt aan de ledenvergadering een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 
2:393 Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid van de stukken.  

 De vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten door de ledenvergadering strekt tot 

decharge van het bestuur voor het in het betreffende jaar door hem gevoerde bestuur. 
2. Voorts zullen in die vergadering worden behandeld die onderwerpen, welke het bestuur op de agenda 

heeft geplaatst en die onderwerpen, welke door ten minste één lid schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur 

uiterlijk acht dagen vóór de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Het bestuur brengt dit laatste 
onverwijld ter kennis van de leden. 

3. Overigens wordt een ledenvergadering gehouden zo dikwijls het bestuur zulks noodzakelijk acht. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van het ledenaantal verplicht tot het 
bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het 
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig art. 10, lid 2 of bij advertentie in ten minste één 
landelijk dagblad. 

 Alsdan zal van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt. 

 
Artikel 11 
1. De ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.  

 Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
2. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de statuten 

of het Huishoudelijk Reglement aan het bestuur zijn opgedragen. 

 
Artikel 12 
Het aantal stemmen dat een lid gerechtigd is uit te brengen wordt toegekend op basis van de van toepassing 

zijnde contributieschaal. De contributieschalen worden vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement. 
 
Het aantal stemmen dat een lid gerechtigd is uit te brengen:  

 

Contributie-

schaal  

Aantal 

stemmen 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 

F 6 

G 7 



 
 
BESTUUR 
Artikel 13 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, 

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het 

bestuur. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. 

2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal en bestaat uit 3 of meer leden. De omvang van het bestuur 

wordt door de ledenvergadering bepaald. De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen.  
3. De voorzitter is een onafhankelijk en bezoldigd bestuurder. De ledenvergadering benoemt, op voordracht 

van het bestuur, de voorzitter.  

4. Tot bestuursleden kunnen alleen natuurlijke personen worden gekozen; de voorzitter behoeft geen lid te 
zijn. Bestuursleden dienen  
-  statutair directeur te zijn, 

-  lid van de Raad van Bestuur,  
-  of de persoon voor wiens rekening en risico de onderneming wordt gedreven, van de entiteit die lid is 

van OVAL; zij kunnen een gemandateerde plaatsvervanger aanwijzen ingeval van incidentele 

ontstentenis. De bepalingen in deze laatste alinea gelden niet voor de voorzitter. E.e.a. ter beoordeling 
van de zittende bestuursleden. 

5. De vereniging kan besluiten om het bestuur van de vereniging te organiseren in bestuur en een of 

meerdere deelbesturen. Dit wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 
6. Vier weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering wordt een bestuursvacature schriftelijk aan 

de leden kenbaar gemaakt. Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaten voordragen. Alleen 

kandidaten die schriftelijk hebben verklaard een benoeming te aanvaarden kunnen worden voorgedragen. 
Deze schriftelijke kennisgeving moet één week voor aanvang bij het secretariaat aanwezig zijn. 

7. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 

ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen vier maanden gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 
drie jaar na zijn benoeming af; volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het 

aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. Elk bestuurslid kan zich ten hoogste tweemaal herkiesbaar 
stellen. 

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door bedanken of overlijden; 
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of zo hij de vertegenwoordiger is van 

een lid/rechtspersoon, wanneer het lidmaatschap van die rechtspersoon eindigt; 

c. door ontslag verleend door de ledenvergadering; 
d. zo hij een vertegenwoordiger van een lid/rechtspersoon is, door het verlies van zijn functie als 

vertegenwoordiger; 

e. door het  aflopen van de periode zoals bedoeld in lid 7. 
Ingeval van onvervulde vacatures vormen de overige leden van het bestuur een bevoegd college, met dien 
verstande dat minimaal drie leden in functie moeten zijn. 

9. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, 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 mede schuldenaar verbindt, zich voor 

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het 
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.  

10. Het bestuur kan, mits na verkregen toestemming van de ledenvergadering, zich doen terzijde staan door 

één of meer (on-) bezoldigde functionarissen.  
 Het bestuur bepaalt hun taak en bevoegdheden. Zij verrichten hun werkzaamheden onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 



DIRECTEUR 
Artikel 14 
1. Het bestuur benoemt en ontslaat een directeur.  
2. De directeur is ambtelijk secretaris en adviseur van het bestuur. 

3. De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en geeft leiding aan het bureau. 
 
HET BUREAU 
Artikel 15 
1. Ter uitvoering van haar taken beschikt de vereniging over een bureau. 
2. Het bureau ondersteunt het bestuur en commissies op aanwijzing van de directeur. 

3. Het bureau kan diensten aan derden verlenen, en daarmee inkomsten verwerven. Inkomsten uit 
dienstverlening aan derden komen ten goede van de vereniging. 

 

BESLUITVORMING BESTUUR 
Artikel 16 
1. Het bestuur vergadert zo vaak als en ter plaatse waar de meerderheid van de in functie zijnde 

bestuursleden zulks wenst echter tenminste twee maal per jaar. 
2. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen Geldige 

bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft van de in functie zijnde 

bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
3. Een bestuurslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid uitbrengen.  
 

INTERPRETATIE STATUTEN EN REGLEMENTEN 
Artikel 17 
Ingeval van meningsverschil over de bedoeling van enige bepaling van de statuten en het Huishoudelijk 

Reglement, alsmede in gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur. 
 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 18 
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de 

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 

worden voorgesteld. 
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 

gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als 
hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in 
een vergadering waarin tenminste de helft plus één van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is 
niet de helft plus één van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken 

daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan 
de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, 
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
Artikel 19 
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen 

verlijden van de akte is het bestuur bevoegd. 
 
ONTBINDING 

Artikel 20 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in lid 1 van 

art. 18 is van overeenkomstige toepassing.  

Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een 



vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 

twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken daarna een 
tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is 
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met 

een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. 
2. De ledenvergadering wijst een vereffenaar aan en beslist wat met het archief van de vereniging zal 

geschieden nadat alle schulden zijn betaald. 

3. Na het besluit tot ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en Reglementen van 
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 

toegevoegd de woorden “in liquidatie”. In het besluit tot ontbinding wordt geregeld het tijdstip van opheffing 
der vereniging en de wijze van liquidatie. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen 
vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. De vereffenaars doen rekening 

en verantwoording aan de laatst overgebleven leden. 
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen 

zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. 

 
VERPLICHTINGEN LEDEN 
Artikel 21 
De leden van de vereniging zijn verplicht: 
- De statuten, reglementen en de besluiten van de vereniging na te leven en de daaruit voortvloeiende 

verbintenissen na te komen; 

- Zich te onthouden van al hetgeen in strijd is met de belangen van de vereniging of haar organen. 



 


