
 
 
 

REGELING INVLOED EN ZEGGENSCHAP  
Leden, donateurs, stakeholders en derde partijen van de NPV  
 
1. Leden  
Vereniging  
De NPV is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat de statuten van de 
NPV zijn opgenomen in een notariële akte. Rechtsbevoegdheid betekent dat de vereniging bepaalde 
rechten heeft die ook aan burgers zijn toegekend. De NPV treedt namelijk ook op als één enkele 
persoon, bijvoorbeeld bij het sluiten van overeenkomsten.  
De vereniging draagt de naam NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging). Zij heeft haar zetel in de 
gemeente Veenendaal en is opgericht op 11 december 1982.  
De NPV is – zoals alle verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht en dus volledige 
rechtsbevoegdheid bezitten – ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel 
onder KvK-nummer 40479673. Daar is ook een notarieel afschrift van de statuten ter inzage gelegd. 
In het register zijn de namen en verdere gegevens van de leden van het NPV-bestuur ingeschreven.  
 
Statuten  
De statuten zijn als ‘grondwet’ het belangrijkste document voor de NPV. De statuten vermelden, 
naast het doel en de grondslag van de NPV onder meer:  
- de verplichtingen die de leden hebben tegenover de NPV, of de wijze waarop deze verplichtingen 
kunnen worden opgelegd;  
- de wijze van het bijeenroepen van (de afgevaardigden voor) de algemene vergadering en de 
besluitvorming in de algemene vergadering;  
- de samenstelling, functies en taken van het NPV-bestuur.  
 
Een afschrift van de statuten kunt u opvragen via info@npvzorg.nl  
 
NPV-bestuur  
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het NPV-bestuur (gezamenlijk) belast met het 
besturen van de vereniging. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de NPV.  
De NPV wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of de secretaris van het NPV-
bestuur (afzonderlijk bevoegd), danwel door de directeur.  
De leden van het NPV-bestuur worden door de afgevaardigden op de algemene vergadering 
benoemd uit de leden.  
Het NPV-bestuur brengt op de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging 
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn bestuur dat in 
het afgelopen boekjaar is gevoerd.  
 
Afgevaardigden  
Leden van de NPV zijn zij die op hun verzoek als lid tot de vereniging zijn toegelaten. Zij zijn ingedeeld 
in NPV-afdelingen. De geografische grenzen en het aantal NPV-afdelingen zijn door het landelijk 
bureau vastgesteld.  
Bij de NPV bestaat de algemene vergadering uit afgevaardigden van de leden. De afgevaardigden 
worden telkens voor een jaar benoemd door het afdelingsbestuur uit de leden van de NPV-afdeling.  
 



Iedere afdeling heeft het recht om twee afgevaardigden aan te wijzen. De benoeming moet minimaal 
veertien dagen voor de algemene vergadering worden gemeld aan het landelijk bureau. Iedere 
afgevaardigde heeft in de algemene vergadering één stem. Een stemgerechtigde kan voor hoogstens 
één persoon als gevolmachtigde optreden.  
 
Algemene vergadering  
Alle door de NPV-afdelingen afgevaardigde leden vormen gezamenlijk de algemene vergadering. Dit 
orgaan heeft binnen de NPV de hoogste bevoegdheid. De algemene vergadering heeft alle 
bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de NPV zijn opgedragen. 
Denk aan het benoemen van de leden van het NPV-bestuur, het vaststellen van de contributie of 
wijziging van de statuten.  
De jaarlijkse algemene vergadering – ook wel genoemd jaarvergadering – wordt uiterlijk binnen zes 
maanden na afloop van het verenigingsjaar gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan 
de orde:  
- jaarverslag, jaarrekening en de rekening en verantwoording over het gevoerde bestuur;  
- voorziening in eventuele vacatures van het NPV-bestuur;  
- voorstellen van het NPV-bestuur, of van afdelingen, die bij de uitnodiging voor de algemene 
vergadering zijn aangekondigd.  
 
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het NPV-bestuur dit wenselijk 
oordeelt. Toegang tot de algemene vergadering hebben, naast de afgevaardigden, de NPV-
bestuursleden, de leden, de directeur en de donateurs.  
NPV-bestuursleden en afgevaardigden hebben het recht in de algemene vergadering het woord te 
voeren. Leden hebben dit recht indien en voor zover de voorzitter van de vergadering hun het woord 
verleend heeft.  
Het NPV-bestuur stuurt tenminste veertien dagen tevoren schriftelijke uitnodigingen voor de 
algemene vergadering aan de afdelingsbesturen en publiceert de uitnodiging indien mogelijk in het 
nieuws- en verenigingsblad ZORG dat alle leden ontvangen.  
 
Ledenraadpleging  
Naast de hierboven beschreven formele/juridische lijn wordt er regelmatig een ledenraadpleging 
gehouden. Daarbij kunnen leden ook aangeven wat ze van de NPV verwachten, welke taken zij 
belangrijk vinden of wat hun visie is op thema’s rond de zorg voor het leven. De NPV laat deze 
gewaardeerde inbreng meewegen bij het ontwikkelen van beleid en het maken van plannen.  
 
2. Donateurs  
Onder donateurs verstaat de NPV zij die hebben toegezegd de NPV financieel te steunen met een 
jaarlijkse bijdrage. Donateurs hebben geen nadere rechten en verplichtingen dan die in de statuten 
zijn aangegeven.  
De NPV is lid van de NPCF (Nederlandse Consumenten Patiënten Federatie) – een 
samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk 3  
 



maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst – en hanteert ten aanzien van 
donateurs de door de NPCF vastgestelde Gedragscode Fondsenwerving.  
In de Gedragscode Fondsenwerving gaat het bijvoorbeeld om criteria zoals:  
- fondsenwerving zal nooit in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving.  
- fondsenwerving zal in overeenstemming zijn met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk 
verkeer betaamt, met de goede smaak en met fatsoensregels.  
- fondsenwerving zal de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van 
patiënten/consumentenorganisaties, de zorgsector dan wel de wederpartij (sponsor) niet schaden.  
 
De Gedragscode Fondsenwerving is te vinden op de website van de NPCF: www.npcf.nl.  
De NPV is een transparante vereniging en publiceert jaarlijks een jaarverslag met een uitvoerig 
financieel verslag. De jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Jaarverslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen (RJ650) opgesteld en door een onafhankelijk accountant van een 
goedkeurend oordeel voorzien.  
Het jaarverslag van de NPV is te vinden op onze website: www.npvzorg.nl.  
 
3. Stakeholders en derde partijen  
De NPV onderschrijft in haar relaties met stakeholders en derde partijen, zoals sponsoren, de 
hierboven genoemde Gedragscode Fondsenwerving van de NPCF.  
Voor sponsoren zijn criteria van toepassing zoals bijvoorbeeld:  
- selectie van sponsors: in aanmerking komt elk bedrijf dat, met respect voor de belangen en functies 
van de patiënten/consumentenorganisaties en de patiënten/consumenten, activiteiten en 
werkzaamheden van patiënten/consumentenorganisaties wil (mede)financieren.  
- de sponsor zal nimmer verlangen dat hij direct of indirect invloed verkrijgt op het vaststellen c.q. 
uitvoeren van het beleid van enige patiënten/consumentenorganisatie.  
- sponsor(s) en gesponsorde(n) maken in hun communicatie-uitingen slechts gebruik van elkaars 
naam voor zover dat van te voren is overeengekomen, dan wel, na het vaststellen van de 
overeenkomst, daarin door de wederpartij expliciet is toegestemd.  
 
De NPV is een transparante vereniging en publiceert jaarlijks een jaarverslag met een uitvoerig 
financieel verslag. De jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Jaarverslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen (RJ650) opgesteld en door een onafhankelijk accountant van een 
goedkeurend oordeel voorzien.  
Het jaarverslag van de NPV is te vinden op onze website: www.npvzorg.nl. 


