STATUTEN Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie
Artikel 1
Naam, status, zetel, duur, oprichters
1. De vereniging is genaamd: Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie.
2. Status: vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is gevestigd in Utrecht.
4. Nationaliteit: de vereniging heeft de Nederlandse nationaliteit.
5. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
6. Oprichters:
S.G. Lange, psychiater, wonende te Voorschoten.
J.S.H.M. Zwetsloot, psychiater, wonende Bilthoven.
M.M.W. Oosterhof-van der Poel, GZ-psycholoog, wonende te St.Nicolaasga.
J.W. Linschoten, psycholoog, wonende in Amersfoort.
J.M. Decuypere, neuropsychiater, wonende te Halle-Zoersel, België.
Artikel 2
Doel
De doelstelling van de vereniging is de studie van bewustzijn, zingeving en spiritualiteit alsmede de
betekenis hiervan t.b.v. diagnostiek, therapie en persoonlijke ontwikkeling.
Artikel 3
Middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
1. Het creëren van een netwerk ten behoeve van de toetsing van transpersoonlijke hypothesen in de
diagnostiek en de behandeling van patiënten/cliënten.
2. Het vormen van een aanspreekpunt voor allen die zich bezighouden met vraagstukken van
zingeving, bewustzijn en spiritualiteit.
3. Het vormen van werkgroepen, intervisiegroepen en commissies; het organiseren van
themabijeenkomsten, symposia e.d.
4. Het stimuleren van het volgen van ontwikkelingen die zich nationaal en internationaal voordoen op
het gebied van zingeving, spiritualiteit en bewustzijn.
5. Het houden van thematische en huishoudelijke vergaderingen om de leden van de vereniging te
informeren en te raadplegen over beleidsaangelegenheden en activiteiten.
6. Het bemiddelen bij verzoeken om een second opinion op het terrein van de doelstelling.
7. Het organiseren van adviesorganen over behandel- en onderzoeksaangelegenheden.
8. Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over deze onderwerpen.
Artikel 4
Leden, rechten en verplichtingen van leden, lidmaatschap
1. Het lidmaatschap staat met name open voor academici, werkzaam in de geestelijke
gezondheidszorg, die zich kunnen vinden in de volgende basisattitude: een open kritische
onderzoekende geest, respect voor dat wat de mens te boven gaat en bescheidenheid t.a.v. de
eigen rol op dat domein, bereidheid om transpersoonlijke en andere verklaringsmodellen te
toetsen en te integreren.
Voor het verkrijgen van het lidmaatschap dient het aanvraagformulier te worden ingevuld dat te
vinden is op de website www.transpsy.nl. Dit dient vergezeld te gaan van een kort curriculum
vitae.
Het bestuur beslist uiteindelijk over elk lidmaatschap.
2. De vereniging kent:
Gewone leden: als gewone leden kunnen toetreden psychiaters, psychologen en BIG
geregistreerde psychotherapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg.
Bijzondere leden: personen die niet aan de hierboven genoemde omschrijving voldoen kunnen
toetreden indien hun activiteiten door opleiding of bekwaamheid van belang worden geacht voor
de vereniging.
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Werkgroepleden: leden van de vereniging kunnen werkgroepen en intervisiegroepen vormen
waarvoor zij ook personen kunnen uitnodigen die geen lid zijn van de vereniging. Deze
toegevoegde werkgroepleden zijn niet automatisch lid van de vereniging.
Stemrecht geldt alleen voor gewone en bijzondere leden.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan de secretaris en wel voor de eerste
januari van het volgende verenigingsjaar; door de dood van het lid of door opzegging namens de
vereniging; door ontzetting.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden: wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen; wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt.
Ontzetting kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging handelt.
Artikel 5

Financiën
1. De geldmiddelen van de vereniging worden door de zorg van het bestuur bijeengebracht uit: de
jaarlijkse contributie van de leden; alle andere baten.
2. Contributies worden jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering van de vereniging en dienen aan
het begin van het verenigingsjaar aan de penningmeester te worden voldaan.
3. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 6
De wijze van benoeming en ontslag van bestuurders
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden, waarvan een meerderheid gewone leden.
2. De leden van het bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen gekozen voor de duur
van 3 jaar tijdens de jaarvergadering op schriftelijke voordracht van het bestuur of van tenminste
10 leden.
3. De bestuursleden treden volgens rooster af. Zij zijn in principe twee maal herkiesbaar.
4. Het bestuur geeft tenminste 1 maand voor de jaarvergadering kennis van de bestaande
vacatures. Kandidaatstelling kan geschieden tot ten hoogste 14 dagen voor de aanvang van de
jaarvergadering.
5. De voorzitter wordt in persoon gekozen en benoemd. Alleen gewone leden kunnen hiervoor in
aanmerking komen.
6. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Beide functies zijn
verenigbaar.
7. Bij ontstentenis van een of meer bestuursleden en bij tussentijdse vacatures hebben de overige
leden van het bestuur tijdelijk alle bevoegdheden welke het voltallige bestuur toekomen.
Artikel 7
De wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering
Het bestuur nodigt de leden schriftelijk minimaal een keer per jaar uit voor een algemene vergadering.
Artikel 8
Bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding
Conform besluit laatste huishoudelijke en tevens ontbindende algemene ledenvergadering.
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