Statuten
Heden, zeven april tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Manon Juliëtte Marie Eustatia,
notaris gevestigd te Nijmegen:
mevrouw drs. Sascha Manon RULKENS, wonende te 6525 JW Nijmegen, Moeder Teresahof 21,
geboren te Rosmalen op negenentwintig mei negentienhonderd zeventig, zich legitimerende met
haar paspoort, nummer NSC7R45C2, uitgegeven te Nijmegen op zevenentwintig september
tweeduizend zes, gehuwd, te dezen handelend in haar hoedanigheid van (volledig) gevolmachtigde,
met de titel directeur, van:
de statutair te Wijchen (feitelijk adres: De Renbaan 5, 6602 HM Wijchen, postadres: Postbus 170,
6600 AD Wijchen) gevestigde vereniging LANDELIJKE VERENIGING SUPERVISIE EN
ANDERE BEGELEIDINGSVORMEN (LVSB), ingeschreven in het handelsregister beheerd door
de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 40412411en als
zodanig gemelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende:
Voormelde vereniging is opgericht bij akte op vijftien december negentienhonderd negenentachtig
verleden voor mr. J.W. Meuter, destijds notaris te 's-Gravenhage.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij een akte van statutenwijziging op éénentwintig december
tweeduizend zes voor mij, notaris, verleden.
In de algemene ledenvergadering van deze vereniging gehouden te Utrecht op dertien april
tweeduizend twaalf is besloten om deze statuten te wijzigen.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de
gewijzigde statuten van genoemde vereniging luiden alsvolgt:
Naam en Zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC).
2. Zij heeft haar zetel te Wijchen.
3. De vereniging is lid van ANSE (Associatie van nationale organisaties voor Supervisie in
Europa) en aan haar statuten gebonden.
Duur
Artikel 2
De vereniging duurt voor onbepaalde tijd voort.
Doel
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel:
a. het behartigen van het belang van supervisie als een methode van opleiding en
deskundigheidsbevordering, gericht op het, als beroepspersoon, beter leren zelfstandig en
integratief te functioneren in de uitoefening van het beroep;
b. het behartigen van het belang van coaching en andere begeleidingsmethoden, die gericht zijn
op een goede beroeps- en werkuitvoering van beroepsbeoefenaren;
c. het behartigen van de belangen van supervisoren, coaches en andere
begeleidingsfunctionarissen en deskundigheidsbevorderaars, voorzover zij gericht zijn op een
goede beroeps- en werkuitvoering van beroepsbeoefenaren.
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het (doen) onderhouden en handhaven van een register van geregistreerde supervisoren en
opleiders van supervisoren;
b. het (doen) onderhouden en handhaven van een register van gecertificeerde coaches en
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c.
d.
e.
f.

coachopleidingen;
het opstellen en handhaven van de in artikel 25 omschreven gedragscode voor LVSC-Leden;
het ondersteunen van begeleiders van mens & werk door middel van onderzoek en
ontwikkeling;

het (laten) verrichten van studie op het gebied van supervisie, coaching en andere methoden
van deskundigheidsbevordering en professionele ontwikkeling, opleiding en begeleiding;
g. het bevorderen van en toezien op de kwaliteit van opleiding, bijscholing en training op het
gebied van deskundigheidsbevordering, opleiding en begeleiding door middel van het
verlenen van een erkenning;
h. het onderhouden van nationale en internationale contacten met organisaties werkzaam op het
terrein begeleidingskunde/professioneel begeleiden middels het opzetten en mede in stand
houden van een gespreksplatform.
Geldmiddelen
Artikel 5
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. donaties;
d. subsidies;
e. alle andere baten en inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Leden
Artikel 6
1. De vereniging kent leden en ereleden.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die voldoen aan de door de
vereniging in het huishoudelijk reglement gestelde eisen voor lidmaatschap.
3. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur beslist
vervolgens over de toelating tot het lidmaatschap en stelt de betrokkene zo spoedig mogelijk
schriftelijk van zijn besluit over de toelating op de hoogte.
4. Bij afwijzing heeft de rechthebbende recht van beroep op de algemene vergadering,
schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het betreffende besluit - onder verwijzing
naar zijn recht van beroep - te zijner kennis is gebracht.
In de eerstvolgende algemene vergadering wordt hieromtrent uitspraak gedaan.
5. Leden kunnen worden opgenomen in de in artikel 4 sub a en b bedoelde registers.
6. Een lid is gehouden zich te gedragen conform de regels, neergelegd in de gedragscode voor
LVSC-leden. Bij overtreding van deze gedragscode kan het lid door het College van Beroep
en van Tuchtzaken een maatregel worden opgelegd.
7. Een lid wordt door een besluit van de algemene vergadering benoemd tot erelid van de
vereniging. De benoeming geschiedt:
a. op voorstel van het bestuur; of
b. op schriftelijk verzoek van één/twintigste deel van het totaal aantal leden; of
c. op schriftelijk verzoek van vijfenveertig leden.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
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c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter zijn lidmaatschap
onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt bij wijze van maatregel door het College van
Beroep en van Tuchtzaken, volgens de procedure neergelegd in het reglement voor het
College van Beroep en van Tuchtzaken. Opzegging namens de vereniging heeft onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg. Restitutie van reeds voldane
contributieverplichtingen is niet mogelijk.
4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de
reglementen of de besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van
redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum
waartegen is ontzet.
Het lid heeft gedurende één maand na de ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op
de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt, is
desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
Contributie
Artikel 8
1. De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen contributie te
betalen. Voorts is de algemene vergadering bevoegd een entreegeld vast te stellen.
2. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit
waarbij de financiële verplichtingen van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uitsluiten.
Organen
Artikel 9
De vereniging kent als organen:
(a) een algemene vergadering;
(b) een bestuur;
(c) een College van Beroep en van Tuchtzaken.
(d) stichting administratie kantoor (STAK) die namens de LVSC het onafhankelijke bureau
Amp&rsand controleert in het uitoefenen van haar taak. LVSC is enig aandeelhouder van
Amp&rsand.
Bestuur
Artikel 10
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie bestuursleden of
zoveel meer als de algemene vergadering zal benoemen.
2. De algemene vergadering kan niet-leden in het bestuur benoemen.
3. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of de leden niet-bindende
voordrachten voor kandidaten worden gedaan.
4. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de
verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.
5
De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor drie jaar.
Een aftredend bestuurslid is terstond éénmaal herbenoembaar.
6. Telkenjare treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken
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rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in
van degene die hij opvolgt.
7. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen tenzij anders is bepaald. Indien en voor
zover het bestuur uit een oneven aantal leden bestaat en de stemmen in een
bestuursvergadering staken, beslist de voorzitter.
8. Het bestuur laat zich bijstaan door de directeur Amp&rsand.
Einde bestuurslidmaatschap, schorsing
Artikel 11
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of
ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuur kan om dringende redenen een
bestuurslid schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene
vergadering.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken;
c. door periodiek aftreden.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen, gene uitgezonderd. De in
de wet voorkomende bevoegdheidsbeperkingen op dit punt gelden derhalve niet.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur
gezamenlijk.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt eveneens toe aan de directeur Amp&rsand.
College van Beroep en Tuchtzaken
Artikel 13.
1. Het College van Beroep en Tuchtzaken, hierna genoemd: "het College", bestaat uit negen
leden.
2. Drie leden zijn afkomstig uit de beroepsgroep van geregistreerde leersupervisoren en drie
leden zijn afkomstig uit de beroepsgroep van 'certified coaches!'. Drie leden zijn
rechtsgeleerde leden, welke voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 48 van de Wet op de
Rechtelijke Organisatie, alsmede geen lid zijn van de vereniging. Aan het College is een
griffier verbonden.
De voorzitter van het College is een van de rechtsgeleerde leden. De andere rechtsgeleerde
leden zijn vice-voorzitter.
3. De leden van het College worden op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene
vergadering.
Het College deelt aan het bestuur mee wanneer en om welke reden een vacature in het College
moet worden vervuld.
4. De leden van het College worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaren. Zij
kunnen aansluitend eenmaal voor een periode van maximaal vijf jaar herbenoemd worden.
Taken en bevoegdheden College
Artikel 14.
1. Het College heeft tot taak de behandeling van beroepen tegen besluiten van het bestuur die
gebaseerd zijn op de in de artikelen 26 en 27 bedoelde registratieregeling, alsmede de
behandeling van klachten betreffende overtreding van de gedragscode.
2. De inrichting van het College, de wijze waarop een beroep danwel een klacht moet worden
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ingediend, alsmede de afhandeling daarvan is geregeld in het reglement voor het College van
Beroep en van Tuchtzaken.
3. Bij de behandeling van een beroep kan het College:
a. klager niet ontvankelijk verklaren in zijn beroep;
b. het beroep ongegrond verklaren;
c. het beroep gegrond verklaren en een besluit nemen inzake de verzochte registratie.
4. Indien een klacht door het College gegrond wordt verklaard, is het College bevoegd een van
de volgende maatregelen op te leggen:
a. een waarschuwing;
b. een berisping;
c. doorhaling van de inschrijving in het register van geregistreerde supervisoren en/of het
register van gecertificeerde coaches voor een door het College te bepalen tijdsduur;
d. opzegging van het lidmaatschap van de vereniging.
Jaarverslag en rekening en verantwoording
Artikel 15
1. Het bestuur is verplicht van het gevoerde beleid en van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt in een algemene vergadering te houden binnen zes maanden na afloop van
een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
zijn verslag uit over dit verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat
van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd bestuur.
3. Alle jaarstukken van de vereniging kunnen worden gecontroleerd door een door de algemene
vergadering te benoemen deskundige (casu quo registeraccountant of accountantadministratieconsulent).
4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt tot
décharge van het bestuur.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 zeven jaren te bewaren.
Algemene vergadering
Artikel 16
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of
wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. Het bestuur is voorts, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van het een/tiende gedeelte der stemmen in een algemene
vergadering dan wel van tenminste dertig stemgerechtigde leden, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering 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 bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is, veel gelezen dagblad.
3. De leden worden tenminste dertig dagen van te voren schriftelijk onder opgave van de agenda
ter vergadering opgeroepen.
4. In de vergadering bedoeld in artikel 15 lid 2 komen tenminste aan de orde:
a. de voorziening in vacatures in het bestuur;
b. de vaststelling van de jaarlijkse contributie;
c. de begroting.
Artikel 17
1. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben
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daarin ieder één stem.
Ook de directeur Amp&rsand en de bestuursleden die geen lid van de vereniging zijn, hebben
toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben hierin slechts een raadgevende stem.
2. Stemmen bij volmacht is toegestaan.
Artikel 18
Van een algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gehouden, die in een volgende algemene vergadering worden
vastgesteld.
Artikel 19
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Bij
beider ontstentenis of belet treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de vergadering daarin zelve.
2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering
een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Besluitvorming
Artikel 20
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen
van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen
hebben behaald.
2. Voordat tot een stemming wordt overgegaan, beslist de voorzitter op welke wijze de
stemming zal plaatsvinden. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.
Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen
wederom dan beslist het lot.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging
Artikel 21
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging worden genomen
door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 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.
3. Op de agenda van de algemene vergadering dient het voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding te worden vermeld, alsmede de plaats waar het voorstel voor de leden ter inzage
ligt.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid dan wel een door de
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algemene vergadering gemachtigd persoon bevoegd onder overlegging van een uittreksel uit
de notulen van de vergadering.
Artikel 22
1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de
vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
2. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de leden, tenzij bij het besluit tot ontbinding aan
dit saldo een andere bestemming wordt gegeven.
Verenigingsjaar
Artikel 23
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Huishoudelijk reglement
Artikel 24
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.
3. Besluiten tot het vaststellen of wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden genomen
door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee derden der geldig
uitgebrachte stemmen.
Gedragscode voor LVSC-leden en reglement voor het College van Beroep en van Tuchtzaken
Artikel 25
1. De algemene vergadering kan de gedragscode voor LVSC-leden (hierna: gedragscode)
wijzigen alsook het reglement voor het College van Beroep en van Tuchtzaken (hierna:
reglement).
2. De gedragscode en het reglement mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van de gedragscode alsook besluiten tot het
vaststellen of wijzigen van de bepalingen van het reglement, kunnen slechts worden genomen
naar een daartoe gedaan bindend voorstel van het bestuur. Het besluit tot vaststellen of
wijzigen kan worden genomen met een volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen in een algemene vergadering.
Registratieregeling supervisoren
Artikel 26
1. Het bestuur is bevoegd de registratieregeling supervisoren te wijzigen.
2. De geregistreerde supervisoren komt terzake van de te wijzigen bepalingen adviesrecht toe. In
de algemene vergadering hebben alleen de geregistreerde supervisoren stemrecht over de door
het bestuur beoogde wijzigingen van de registratieregeling. De besluiten hebben de status van
advies aan het bestuur.
Registratieregeling coaches
Artikel 27
1. Het bestuur is bevoegd de registratieregeling coaches te wijzigen.
2. De geregistreerde coaches komt terzake van de te wijzigen bepalingen adviesrecht toe. In de
algemene vergadering hebben alleen de geregistreerde coaches stemrecht over de door het
bestuur beoogde wijzigingen van de registratieregeling. De besluiten hebben de status van
advies aan het bestuur.
Inschrijving in het handelsregister
Artikel 28
Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het handelsregister, gehouden door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft en een
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authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de
statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
Slotbepalingen
Artikel 29
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
andere organen zijn opgedragen.
Slot
Deze akte is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparante is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de
akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

