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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

Op tweeëntwintig december ----------------------------------

 

tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, -------------------

 

mr. dr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam: -----

 

mevrouw mr. Anouk Voeten, werkzaam bij het kantoor Houthoff in de vestiging te 
(1082 MA) Amsterdam, Gustav Mahierplein 50, geboren te Den Helder op achten-
twintig juni negentienhonderd vierennegentig. ---------------------------------------------------

 

OVERWEGINGEN-------------------------------------------------------------------------------------

 

De comparant neemt in aanmerking: 
A. Laatste statuten -------------

 

De statuten van World Federation of Neurosurgical Societies, een vereni-
ging naar Nederlands recht, met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te 
's-Gravenhage, Nederland, en kantoorhoudende te (1260) Nyon, Rue du 
Marché 5, Zwitserland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
40411496, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twaalf december tweeduizend 
zeventien verleden voor mr. M. Bijkerk, destijds notaris te Amsterdam. ---------

 

B. Besluit tot statutenwijziging -------------------------------------------------------------

 

Het comité van afgevaardigden (Executive Committee) van voornoemde ver-
eniging heeft besloten om enige wijzigingen in de statuten van de vereniging 
aante brengen. -------------------------------------------------------------------------------

 

C. Machtiging ------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestuurders van de vereniging hebben de comparant gemachtigd deze akte 
van statutenwijziging te doen verlijden, hetgeen blijkt uit een - aan deze akte 
te hechten - schriftelijke volmacht. -------------------------------------------------------

 

D. Notulen 

Van voormelde besluiten blijkt uit - aan deze akte te hechten - exemplaar van 
een uittreksel uit de notulen van de vergadering van het comité van afge-
vaardigden van de vereniging. 

STATUTENWIJZIGING -----------------

 

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de 
vereniging vast te stellen als volgt: -----------------------------------------------------------------
STATUTEN----------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. Naam --------------------------------------------------- - ------------------- ------------------

 

1.1. De vereniging draagt de naam: World Federation of Neurosurgical Societies 
(hierna te noemen: de "Federatie"). -----------------------------------------------------

 

1 .2. De Federatie heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. --------------------
Artikel 2. Missie en doel ----------------------------------------------------------------------------

 

2.1. De missieverklaring van de Federatie is: "De Federatie en haar aangesloten 
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organisaties promoten wereldwijd de verbetering van neurochirurgisch(e) 

verzorging ten behoeve van patiënten door middel van onderzoek, training en 

educatieve activiteiten, inclusief regelmatige conferenties en workshops". -----

Het doel van de Federatie is om de neurochirurgie in al haar aspecten te be-

vorderen en wel door: 
a. de persoonlijke verbanden tussen neurochirurgen over de gehele wereld 

te faciliteren; 
b. behulpzaam te zijn in de uitwisseling en verspreiding van kennis en 

ideeën op het gebied van de neurochirurgie; ------------------------------------

 

c. aan te moedigen tot onderzoek op het gebied van neurochirurgie en 

aanverwante wetenschappen; _______________________________________________________ 
d. demografische vraagstukken met betrekking tot neurochirurgie te adres-

seren; en 
e. minimum- en hogere maatstaven voor neurochirurgische zorg en oplei-

ding over de gehele wereld te stimuleren, implementeren en bevorderen. 

2.2. Een essentieel middel bij het bereiken van haar doel door de Federatie is het 

houden van Wereldcongressen voor neurochirurgie (hierna te noemen: een of 

het "internationaal congres"), te houden op door het comité van afgevaar-

digden te bepalen data. 
Indien de Federatie dit in het belang van haar doel acht, kan zij maatregelen 

treffen om aanverwante wetenschappelijke groepen te laten deelnemen in 

dezeontmoetingen. __________________________________________________________________________ 
2.3. Het comité van afgevaardigden kan besluiten de Federatie te laten deelne-

 

men aan andere activiteiten die aan haar doel kunnen bijdragen. De Federa-

tie kan besluiten tot het oprichten van specifieke stichtingen (en vergelijkbare 

entiteiten, waar ook ter wereld) om haar doel te bereiken. -------------------------

 

2.4. De Federatie beoogt niet het maken van winst. ---------------------------------------

 

Artikel 3. Leden en aangesloten organisaties ------------------------------------------------

 

3.1. De Federatie kent de volgende organisatieleden en de volgende aangesloten 

organisaties, ieder van wie in het comité van afgevaardigden worden verte-

genwoordigd door afgevaardigden of waarnemers in overeenstemming met 

het hieromtrent bepaalde in het reglement van de Federatie: ----------------------

 

a. continentale organisaties, zijnde samenwerkingsverbanden van neuro-

chirurgische verenigingen, uit respectievelijk Afrika, Azië en Austraal 

Azië, Europa, Noord-Amerika, Centraal en Zuid-Amerika; ------- -------------

 

b. nationale, regionale en multinationale algemene neurochirurgische ver-

enigingen of neurochirurgische secties van nationale neurologische ver-

 

enigingen;en 
c. aangesloten organisaties, zijnde kleine neurochirurgische verenigingen 

van een bepaalde in het reglement van de Federatie vastgelegde om-

vang of verenigingen die anderszins niet voldoen aan de vereisten voor 

een normaal lidmaatschap van de Federatie. ------------------------------------
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3.2. Neurochirurgische, neurowetenschappelijke en andere organisaties kunnen 

 

lid of een bij de Federatie aangesloten organisatie worden als voorzien in het 

 

reglement van de Federatie. 

 

3.3. Ieder organisatielid en aangesloten organisatie wordt vertegenwoordigd in het 

 

comité van afgevaardigden door een of meer afgevaardigde(n) of een of meer 

 

waarnemer(s). ------------------------------- __________________________________________________ 

 

3.4. De hoogte van de door ieder individueel lid van de organisatieleden en/of 

 

aangesloten organisaties van de Federatie verschuldigde contributie aan de 

 

Federatie wordt door het comité van afgevaardigden bepaald. Het bestuur 

 

adviseert hieromtrent aan het comité van afgevaardigden. De contributie zal 

 

op jaarbasis worden betaald aan de Federatie door ieder organisatielid en/of 

 

aangesloten organisatie voor ieder van haar leden. ----------------------------------

  

Artikel 4. Individuele leden van internationale congressen ------------------------------

  

4.1. Individueel lidmaatschap van internationale congressen kan worden toege-

  

kend aan neurologische chirurgen of andere geïnteresseerde personen over 

 

de gehele wereld in overeenstemming met het hieromtrent bepaalde in het 

 

reglement van de Federatie. 

 

Artikel 5. Aanvraag lidmaatschap of aansluiting --------------------------------------------

  

5.1. Aanvragen voor een lidmaatschap of toelating als een aangesloten organisa-

  

tie tot de Federatie worden toegezonden aan de secretaris van het bestuur 

 

van de Federatie tenminste zes maanden voor het plaatsvinden van de ver-

  

gadering van het comité van afgevaardigden waarin de aanvraag behandeld 

 

zal worden. 

 

5.2. De aanvraag zal, indien compleet, worden beoordeeld door het continentale 

 

organisatielid waartoe de betreffende aanvrager geografisch of politiek gezien 

 

behoort en zal vervolgens worden beoordeeld door het bestuur van de Fede-

  

ratie. De respectievelijke aanbevelingen van het voornoemde continentale 

 

organisatielid en het bestuur van de Federatie omtrent de aanvraag zullen 

 

voor besluit worden voorgelegd aan het comité van afgevaardigden tijdens de 

 

eerstvolgende vergadering. 

 

5.3. Continentale/regionale organisaties kunnen op voorstel van het bestuur van 

 

de Federatie als lid tot de Federatie worden toegelaten bij besluit van het 

 

comité van afgevaardigden aangenomen met een meerderheid van tenminste 

 

twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, mits duidelijk blijkt dat 

 

de betreffende organisatie van internationale aard is en een breed geogra-

  

fisch of politiek gebied vertegenwoordigt. Een continentale/regionale organi-

  

satie dient als primaire doelstelling te hebben de bevordering van de neuro-

  

chirurgie in al haar aspecten. 

 

Een vereniging organisatielid kan slechts behoren tot één (1) continentaal of 

 

regionaal organisatielid waartoe het organisatielid geografisch of politiek ge-

  

zien gerekend wordt. 
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gelaten bij besluit van het comité van afgevaardigden aangenomen met een 

meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte 

stemmen, mits duidelijk blijkt dat de betreffende vereniging van nationale, re-

gionale dan wel multinationale aard is en tenminste twintig (20) neurochirur-
gische leden heeft. 

5.5. Additionele verenigingen van welk land dan ook dat al vertegenwoordigd is 

binnen de Federatie, kunnen een aanvraag indienen voor lidmaatschap, mits 

het totale aantal neurochirurgen in het betreffende land meer dan eenduizend 

(1 .000) bedraagt en de aanvragende vereniging bestaat uit minimaal een-

honderd (100) actieve leden. Indien de aanvragende vereniging als lid van de 

Federatie wordt toegelaten door het comité van afgevaardigden, betaalt de 

nieuw toegelaten vereniging contributie voor ieder van haar leden, ongeacht 

of een of meer van deze leden ook reeds tot een ander organisatielid of aan-

gesloten organisatie van de Federatie behoort of behoren en door dit organi-

satielid of deze aangesloten organisatie namens hem of haar contributie is 

voldaan of verschuldigd is. 
Artikel 6. Einde lidmaatschap _____________________________________________________________________ 

6.1. Het lidmaatschap van of de aansluiting bij de Federatie eindigt: ------------------

 

a. wegens de ontbinding van de rechtspersoon of organisatie van een or-

ganisatielid of aangesloten organisatie (middels opzegging door het be-

stuur van de Federatie); 
b. door opzegging door het lid of de aangesloten organisatie; ------------------

 

c. door opzegging door de Federatie als omschreven in lid 2; ------------------

 

d. door ontzetting. 
6.2. Opzegging van het lidmaatschap of de aansluiting namens de Federatie kan 

door het comité van afgevaardigden worden gedaan, indien het lid of de aan-

gesloten organisatie heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op 

dat moment voor het lidmaatschap of de aansluiting worden gesteld, wanneer 

een lid of aangesloten organisatie haar verplichtingen jegens de Federatie 

niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de Federatie niet gevergd kan wor-

den het lidmaatschap of de aansluiting te laten voortduren. -----------------------
Opzegging van het lidmaatschap of de aansluiting namens de Federatie kan 

alleen plaatsvinden indien het bestuur van de Federatie hiertoe aanbeveling 

heeft gedaan aan het comité van afgevaardigden en het comité van afge-

vaardigden goedkeuring voor de opzegging heeft verleend bij besluit aange-

nomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig 

uitgebrachte stemmen tijdens de vergadering. ----------------------------------------

 

De opzegging door de Federatie wordt pas effectief bij daaropvolgend beves-

tigend besluit van het comité van afgevaardigden aangenomen in een verga-

dering (i) welke plaatsvindt tenminste één jaar na de in dit lid 2 eerstgenoem-

de vergadering en (ii) met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) 
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van de geldig uitgebrachte stemmen. 
6.3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of de aansluiting door een aan-

 

gesloten organisatie kan slechts geschieden tegen het einde van een boek-

jaar en geschiedt schriftelijk aan het bestuur van de Federatie met inachtne-

ming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. ------------------

Het lidmaatschap of de aansluiting kan echter onmiddellijk worden beëindigd 

indien van de Federatie of van het lid dan wel de aangesloten organisatie re-

delijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap dan wel de aansluiting 

te laten voortduren. 
6.4. Indien een opzegging niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met het 

vorige lid, dan eindigt het lidmaatschap dan wel de aansluiting op het vroegst 

toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. ------------

 

6.5. Een lid of aangesloten organisatie kan zijn lidmaatschap of aansluiting met 

onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is 

meegedeeld tot omzetting van de Federatie in een andere rechtsvorm of tot 

fusie of tot splitsing van de Federatie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. 
6.6. Een lid of aangesloten organisatie kan zijn lidmaatschap of aansluiting voorts 

met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit 

waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem be-

kend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toe-

passing. Het voorgaande is niet van toepassing indien het besluit in kwestie 

ziet op een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen. ----------------

 

6.7. Ontzetting uit het lidmaatschap of de aansluiting kan alleen worden uitgesp-

 

roken wanneer een lid of aangesloten organisatie in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de Federatie handelt of wanneer het lid of de 

aangesloten organisatie de Federatie op onredelijke wijze benadeelt. ----------

 

6.8. Ontzetting uit het lidmaatschap of de aansluiting geschiedt door het bestuur 

van de Federatie. Het bestuur stelt het lid of de aangesloten organisatie zo 

spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis, met opgave van de re-

 

denen. 
Het betrokken lid of de aangesloten organisatie is bevoegd binnen één 

maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij het comité 

vanafgevaardigden . _________________________________________________________________________ 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of de aange-

sloten organisatie geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. Echter, 

een geschorst lid, alsmede een geschorste aangesloten organisatie, zal be-

voegd zijn om de vergadering van het comité van afgevaardigden waarin zal 

worden besloten op het beroep tegen het besluit tot ontzetting bij te wonen en 

mag het comité van afgevaardigden ter zake van dit onderwerp toespreken. --

 

6.9. Wanneer het lidmaatschap of de aansluiting in de loop van een boekjaar em-

 

im 
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digt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid of de aangesloten 
organisatie verschuldigd. 

Artikel 7. Comités, samenstelling, verkiezingen, benoemingen, vergaderingen, 
taken 

7.1. De Federatie heeft een bestuur en een comité van afgevaardigden. ------------

 

7.2. De Federatie kan permanente, wetenschappelijke, specifieke en andersoorti-

ge comités van de Federatie of het internationaal congres instellen in over-

stemming met het bepaalde in en beheerst door het reglement van de Fede-

 

ratie. 
Artikel8. Bestuur 
8.1. Het bestuur van de Federatie is verantwoordelijk voor het bestuur over de 

Federatie en is daarover verantwoording schuldig aan het comité van afge-

vaardigden als het hoogste orgaan van de Federatie. -------------------------------

 

8.2. De bestuursleden worden door het comité van afgevaardigden benoemd in 

overeenstemming met het bepaalde in artikel 17 lid 1 en zal bestaan uit de 

volgende functionarissen van de Federatie en het internationaal congres: -----

 

a. President van de Federatie; 
b. eerste vice-President van de Federatie; ----------------------- -------------------

 

c. secretaris van de Federatie; 
d. assistent-secretaris van de Federatie; ---------------------------------------------

 

e. penningmeester van de Federatie; -------------------------------------------------

 

f. assistent-penningmeester van de Federatie; ------------------------------------

 

g. President van het internationaal congres; ----------------------------------------

 

h. de laatst afgetreden President (Immediate Past President) van de Fede-

ratie; 
i. aankomend President (President Elect) van de Federatie. -------------------
Vanaf het internationaal congres in tweeduizend eenentwintig (2021) en 

daaropvolgend heeft het comité van afgevaardigden negen (9) leden. Deze 

ledenzijn: 
a. President van de Federatie; 
b. aankomend President (President Elect) van de Federatie; -------------------

 

c. de laatst afgetreden President (Immediate Past President) van de Fede-

ratie; 
d. eerste vice-President van de Federatie; ------------------------------------------

 

e. President van het internationaal congres; ------ ----------------------------------

 

f. secretaris van de Federatie; 
g. assistent-secretaris van de Federatie; ---------------------------------------------

 

h. penningmeester van de Federatie; -------------------------------------------------

 

i. assistent-penningmeester van de Federatie. ------------------------------------

 

8.3. Bestuursleden kunnen te allen tijde door het comité van afgevaardigden wor-

den geschorst en ontslagen. Het comité van afgevaardigden besluit tot 

schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de geldig 
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uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het comité 

van afgevaardigden zijn vertegenwoordigd. --------------------------------------------

 

8.4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen in een vergadering van het bestuur. -----------------------------------------

 

8.5. In de vergaderingen van het bestuur brengt ieder bestuurslid één stem uit. 

8.6. Ieder bestuurslid kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een 
medebestuurder doen vertegenwoordigen. ---------------------------------------------
Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke vol-

 

macht. 
8.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuursleden 

zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming 
heeft verklaard. 

8.8. Het bestuur rapporteert over haar bestuursactiviteiten en doet aanbevelingen 
aan het comité van afgevaardigden ter goedkeuring en overweging. ------------

 

Artikel 9. Belet of ontstentenis 
9.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden berust het 

bestuur van de Federatie bij de overblijvende bestuursleden dan wel het enig 
overgebleven bestuurslid. 
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden of van het enig be-

stuurslid, berust het bestuur van de Federatie tijdelijk bij een door het comité 

van afgevaardigden daartoe aangewezen persoon uit haar midden of van el-

ders. 
Artikel 10. Vertegenwoordiging ___________________________________________________________________ 

10.1. Het bestuur vertegenwoordigt de Federatie, voor zover uit de wet niet anders 
voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan: 
- hetzij het bestuur; 
- hetzij vijf (5) gezamenlijk handelende bestuursleden. -------------------------

Artikel 11. Comité van afgevaardigden: samenstelling, vergaderingen, taak ------

11.1. Het comité van afgevaardigden vertegenwoordigt de leden van de Federatie. 

11.2. Het comité van afgevaardigden bestaat uit: --------------------------------------------

 

a. alle functionarissen van de Federatie; ---------------------------------------------

 

b. de President en penningmeester van het internationaal congres; ----------

 

c. alle afgevaardigden van ieder continentaal, nationaal, regionaal en mul-
tinationaal organisatielid van de Federatie; en ----------------------------------

 

d. alle waarnemers van iedere aangesloten organisatie (met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 12.9). ---------------------------------------------------

 

11.3. Ieder continentaal, nationaal, regionaal en multinationaal organisatielid wordt 

in het comité van afgevaardigden vertegenwoordigd door een of meer afge-
vaardigde(n). ---------

 

11.4. Iedere afgevaardigde (of plaatsvervangende afgevaardigde) dient een neuro-
logisch chirurg te zijn en een actief lid van het organisatielid dat de afgevaar-
digde (of plaatsvervangende afgevaardigde) vertegenwoordigt. ------------------
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11 .5. Een afgevaardigde (of plaatsvervangende afgevaardigde) mag niet meer dan 

één continentaal of ander organisatielid vertegenwoordigen. Een afgevaar-
digde (of plaatsvervangende afgevaardigde) mag niet ook stemrecht uitoefe-

nen in hoedanigheid van een functionaris van de Federatie of van het interna-
tionaal congres. 

11 .6. Ieder continentaal of ander organisatielid mag een plaatsvervangende afge-

vaardigde benoemen of verkiezen die de plaats kan vervullen van een afge-
vaardigde. 

11.7. Iedere aangesloten organisatie als bedoeld in artikel 3.1.c wordt in het comité 

van afgevaardigden vertegenwoordigd door een of meer waarnemer(s). -------

 

11 .8. De afgevaardigden (of plaatsvervangende afgevaardigden) en waarnemers 
worden aangewezen door de respectievelijke organisatieleden en aangeslo-

ten organisaties en zijn in functie naar wens en believen van deze organisa-
tieleden en aangesloten organisaties. ---------------------------------------------------

 

Artikel 12. Comité van afgevaardigden: vergaderingen -----------------------------------

 

12.1. De oproeping van een vergadering van het comité van afgevaardigden ge-
schiedt door het bestuur van de Federatie. Het comité van afgevaardigden 
vergadert kort voor ieder internationaal congres en tenminste tweemaal tij-
dens een internationaal congres. Voor het overige vergadert het comité van 
afgevaardigden zo vaak als het bestuur dan wel het comité van afgevaardig-
den dat wenselijk acht. De laatste vergadering van het comité van afgevaar-
digden tijdens een internationaal congres wordt gehouden op de voorlaatste 

dag van dat internationaal congres. ------------------------------------------------------
De oproeping van het comité van afgevaardigden geschiedt door middel van 

oproepingsbrieven of door langs elektronische weg toegezonden leesbare en 

reproduceerbare berichten ("oproeping"), welke oproeping moet worden ver-

zonden niet later dan drie maanden v65r de datum van de vergadering. De 

oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de te be-

handelen onderwerpen. De notulen van de meest recente vergadering zullen 

bij de oproeping van de volgende vergadering worden gevoegd, tenzij deze 

notulen eerder zijn verstrekt. 
12.2. Slechts functionarissen en afgevaardigden hebben stemrecht, waarbij ieder 

van hen recht heeft op één stem. 
12.3. Tenzij anders aangegeven in deze statuten, besluit het comité van afgevaar-

digden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. --------

 

12.4. Besluiten in het comité van afgevaardigden worden voorts slechts geldig ge-

nomen in vergadering waarin tenminste een/derde (1/3) van haar stemge-
rechtigde leden vertegenwoordigd zijn. --------------------------------------------------

 

12.5. Indien in een rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering van het comité van 

afgevaardigden niet het door het vorige lid vereiste aantal leden vertegen-
woordigd is, kan, indien hiertoe op dat moment wordt opgeroepen, binnen 
vierentwintig (24) uur een tweede vergadering worden gehouden op een be-
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paalde tijd en plaats, mits tenminste twintig (20) leden van het comité van af-
gevaardigden, waarvan tenminste vijf (5) bestuursleden, op deze tweede ver-

gadering vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering van het comité 

van afgevaardigden wordt aangemerkt als rechtsgeldige vergadering. ----------

12.6. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht en tellen niet mee voor de vast-

stelling van het aantal stemmende leden bij aanwezigheid van het vereiste 
quorum. 

12.7. Op schriftelijk verzoek van stemgerechtigde leden of afgevaardigden die ten 
minste tien procent (10%) van het aantal stemmen vertegenwoordigen in een 
vergadering van het comité van afgevaardigden, roept het bestuur een ver-

gadering van het comité van afgevaardigden bijeen binnen vier (4) weken na 

ontvangst van het voornoemde verzoek hiertoe. --------------------------------------

 

12.8. Een plaatsvervangend afgevaardigde mag vergaderingen van het comité van 

afgevaardigden bijwonen en aldaar stemrecht uitoefenen, mits een afgevaar-

digde van het betreffende organisatielid niet ook stemrecht uitoefent in de be-

treffende vergadering. Een plaatsvervangend afgevaardigde heeft de voor-

noemde rechten uitsluitend in de vergadering waarvoor hij als 
plaatsvervanger is aangewezen, maar kan voor iedere volgende vergadering 
opnieuw worden aangewezen of worden herbenoemd door het organisatielid 
dat hij vertegenwoordigt. ____________________________________________________________________ 

12.9. De waarnemers benoemd door de aangesloten organisaties hebben het recht 
vergaderingen van het comité van afgevaardigden bij te wonen en daar het 

woord te voeren. Zij hebben echter geen stemrecht en kunnen niet als func-

tionaris van de Federatie worden benoemd. -------------------------------------------

 

12.10. De voorzitters van de comités van de Federatie en het internationaal congres 

zullen alle vergaderingen van het comité van afgevaardigden bijwonen en 

hebben het recht daarin het woord te voeren. Alleen de voorzitters van deze 

comités die ook afgevaardigden zijn mogen stemrecht in een vergadering van 

het comité van afgevaardigden uitoefenen. De voorzitters van de comités van 

de Federatie kunnen voorts door de President van de Federatie worden uit-

genodigd om alle of enkele vergaderingen van het bestuur bij te wonen. -------

 

12.11. Individuele leden van de organisatieleden van de Federatie mogen vergade-

ringen bijwonen van het comité van afgevaardigden, het bestuur en de comi-

tés van de Federatie, met uitzondering van het nominatiecomité. De hiervoor 

bedoelde individuele leden van de organisatieleden hebben geen stemrecht. - 

Artikel 13. Comité van afgevaardigden: taken ------------- ----------------------------------

 

13.1. Het comité van afgevaardigden zal: ------------------------------------------------------

 

a. alle functionarissen van de Federatie benoemen als voorgeschreven 
door deze statuten; 

b. alle leden van de comités van de Federatie benoemen als voorgeschre-
ven door deze statuten en het reglement van de Federatie; -----------------

 

c. voorafgaand aan ieder internationaal congres de plaats en datum van 
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het internationaal congres bepalen; ------------------------------------------------

 

d. de hoogte van de contributie bepalen; ---------------------------------------------

 

e. organisaties en verenigingen voorstellen, overwegen en toelaten als lid 
van of aangesloten organisatie bij de Federatie; --------------------------------

 

f. lidmaatschap van leden van of aansluiting van organisaties bij de Fede-
ratie beëindigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6; -------

 

g. alle overige bevoegdheden uitoefenen, die niet door de wet of de statu-
ten aan het bestuur van de Federatie zijn opgedragen. -----------------------

 

Artikel 14. Functionarissen; benoeming, vereisten, taken -------------------------------

 

14.1. Functionarissen: ______________________________________________________________________________ 
De Federatie heeft de volgende functionarissen: -------------------------------------

 

a. ere-Presidenten (ere-functionarissen); --------------------------------------------

 

b. President; 
c. eerste vice-President; _________________________________________________________________ 
d. tweede vice-President; ________________________________________________________________ 
e. voormalig President (Past President) of aankomend President (President 

Elect); 
f. tweede vice-Presidenten vertegenwoordigende ieder van de vijf (5) con-

tinentale organisatieleden; -----------------------------------------------------------

 

g. secretaris; 
h. assistent-secretaris; --------------------------------------------------------------- _____ 
i. penningmeester; ________________________________________________________________________ 
j. assistent-penningmeester; ___________________________________________________________ 
k. historicus. 
Ieder internationaal congres van de Federatie heeft de volgende functionaris-

 

sen: 
a. President; 
b. vice-President; __________________________________________________________________________ 
c. tweede vice-President; ----------------------------------------------------------------

 

d. secretaris; 
e. assistent-secretaris; ____________________________________________________________________ 
f. penningmeester; ________________________________________________________________________ 
g. assistent-penningmeester; ___________________________________________________________ 
h. wetenschappelijk programma directeur; -------------------------------------------

 

i. ere-President; ___________________________________________________________________________ 
j. President van het organiserende lid; -----------------------------------------------

 

k. vice-President of secretaris van het organiserende lid. ------------------------

 

14.2. Het aantal functies en functionarissen kan worden gewijzigd bij en in over-

  

eenstemming met het bepaalde in het reglement van de Federatie. -------------

 

14.3. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de functionarissen 
van de Federatie en het internationaal congres wordt nader uitgewerkt in en 

ci wordt beheerst door het reglement van de Federatie. -------------------------------

 

c,) 

0 
(0 

0 0 

 



Artikel 15. Algemene vereisten functionarissen ---------------------------------------------

 

15.1. Iedere functionaris van de Federatie en een internationaal congres dient op 

het moment van benoeming (i) actief te zijn als neurologisch chirurg bij een 
volwaardig organisatielid van de Federatie en (ii) niet zijn negenenzestigste 
(69Ste) verjaardag te hebben bereikt. Deze vereisten zijn echter niet van toe-
passing ten aanzien van neurologisch chirurgen die in aanmerking komen 

voor de functie van ere-President of historicus. ---------------------------------------

 

15.2. Tenzij anders bepaald door de statuten of het reglement van de Federatie, 
zal geen neurologisch chirurg in meer dan één functie worden benoemd. Ech-

ter, functionarissen mogen wel optreden als voorzitter van een comité van de 

Federatie. Een functionaris van de Federatie kan niet ook stemmen in hoeda-
nigheid van een afgevaardigde in het comité van afgevaardigden. ---------------

 

Artikel 16. Vereisten functionarissen internationaal congres ---------------------------

 

16.1. Functionarissen van het internationaal congres dienen actieve leden te zijn 

van een vereniging in het land of gebied waar het internationaal congres 
wordt gehouden. Na het vaststellen van de locatie voor een internationaal 
congres, zal het betreffende organiserende land of gebied een lijst opstellen 

met suggesties voor kandidaten voor de functies binnen het betreffende in-

ternationaal congres. 
Het organiserende land of gebied zal deze kandidatenlijst tenminste twaalf 

(12) maanden voor het plaatsvinden van het eerst voorafgaande internatio-

naal congres verstrekken aan de secretaris van het bestuur van de Federatie, 

zodat deze de betreffende kandidatenlijst kan circuleren, bijgevoegd bij de 

kandidatenlijst voor functionarissen van de Federatie. ------------------------------
De functionarissen worden benoemd door het comité van afgevaardigden. 

De President en penningmeester van het internationaal congres hebben 

stemrecht in het comité van afgevaardigden tot de benoeming van hun opvol-

gers bij de afsluiting van hun internationaal congres. --------------------------------

 

1 ~.2. Functionarissen van het internationaal congres zijn in functie per de dag van 

hun benoeming door het comité van afgevaardigden tot de afsluiting van het 

betreffende internationaal congres en daarna tot nadat alle zaken, waaronder 
begrepen de financiën, verband houdende met het betreffende internationaal 
congres zijn afgehandeld. 

Artikel 17. Benoeming functionarissen, voorwaarden en taken -------------------- ----

 

17.1. Voor de benoeming van een functionaris van de Federatie en het internatio-
naal congres geldt voor het verkrijgen van de meerderheid van de stemmen 

het volgende: 
a. voor alle kandidaten voor functionaris functies, met uitzondering van de 

aankomend President, wordt de kandidaat met de meeste stemmen (ook 

indien minder dan vijftig procent (50%)) na de stemming als winnaar 

aangewezen; 
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b. de aankomend President wordt benoemd met een volstrekte meerder-

heid van de stemmen (helft plus één (1/2 + 1) van de leden van het co-

mité van afgevaardigden, voor zover zij hun stem hebben uitgebracht en 

aanwezig zijn tijdens de vergadering. ------------------------ ----------------------
17.2. Alle nieuwe functionarissen treden in functie door benoeming bij afsluiting 

van het internationaal congres en blijven in functie totdat een opvolger in 
functie is, onmiddellijk na de benoeming. -------------------------------- ---------------

17.3. De termijn van functie van de functionarissen van de Federatie en van het 
internationaal congres loopt gelijktijdig met de termijn van functie van de Pre-
sident van de Federatie. 

17.4. De President en vice-Presidenten van de Federatie kunnen niet voor een 
direct volgende termijn in dezelfde functie worden herbenoemd. Andere func-
tionarissen van de Federatie kunnen worden herbenoemd. ------------------------

 

17.5. Indien een functionaris van de Federatie of het internationaal congres de uit-
oefening van zijn of haar betreffende functie niet meer kan voortzetten, kan 
het bestuur, alsmede de President van de Federatie zelfstandig, of het comité 

van afgevaardigden een vacature vaststellen voor de functie van de betref-
fende functionaris. 

Functionarissen van de Federatie: specifieke voorschriften ----------------------------

Artikel 18. (Ere-)Presidenten: benoeming, stemrecht -------------------------------------

 

18.1. Ere-Presidenten van de Federatie worden benoemd door het comité van af-
gevaardigden met tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

18.2. Iedere ere-President van de Federatie wordt benoemd voor het leven. ---------

18.3. Ere-Presidenten van de Federatie mogen deelnemen aan en het woord voe-

 

ren in vergaderingen van het comité van afgevaardigden en hebben stem-

 

recht daarin. 
Zij kunnen tevens worden benoemd als historicus of parlementair adviseur 

(Parliamentarian), maar kunnen geen andere functie uitoefenen. Ter vrije be-

oordeling van de President van de Federatie kunnen zij toetreden tot weten-

schappelijke comités van de Federatie. -------------------------------------------------

 

Artikel 19. Tweede vice-Presidenten ------------------------------------------------------------

 

19.1. Voor de selectie van te benoemen tweede vice-Presidenten van de Federatie, 
stelt ieder van de vijf (5) continentale organisatieleden twee (2) namen voor 

aan het nominatiecomité, wiens rol het is om de geschiktheid van de kandida-

ten te verifiëren. De tweede vice-Presidenten dienen lid of functionaris van 

een neurochirurgische organisatie te zijn dat minstens vijf (5) jaar lid is van 
de Federatie . 

Artikel 20. Aankomend President (President Elect) ----------------------------------------

 

20.1. De aankomend President vervult direct deze rol na de voordracht voor een 
termijn van twee (2) jaren en zal na deze termijn de rol van President van de 
Federatie aannemen per de afsluiting van het eerstvolgende internationaal 

'0 
(.) 

(0 
t-

 

0 0 
0, 
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congres. Hij of zij zal de rol van President vervullen voor een termijn van twee 
(2) jaren en het internationaal congres voorzitten dat samenvalt met het einde 
van zijn of haar termijn als President. ----------------------------------------------------

 

20.2. De aankomend President kan niet woonachtig of in de neurochirurgie prakti-
serend zijn in het land waar hij of zij het internationaal congres zal voorzitten 
als President. De stemming over de locatie van het internationaal congres zal 
derhalve moeten plaatsvinden voorafgaand aan de stemming voor de aan-
komend President om de kandidaten die woonachtig of praktiserend zijn in 
het verkozen land te diskwalificeren. -----------------------------------------------------

 

Artikel 21. Penningmeester van de Federatie ------------------------------------------------

 

21 .1. De penningmeester van de Federatie heeft alle taken en verantwoordelijkhe-
den die gebruikelijk met deze functie samenhangen en treedt op als voorzitter 
van het financiële comité van de Federatie. --------------------------------------------

 

21.2. De penningmeester int de contributie en alle andere door de Federatie te 
ontvangen gelden en stort deze bij een passende bankinstelling. Hij verricht 
betalingen uit de fondsen van de Federatie in overeenstemming met het be-
leid en budget als goedgekeurd door het bestuur en het comité van afgevaar-
digden. Ter vrije beoordeling van het comité van afgevaardigden kan meer 

dan één handtekening worden verlangd ten aanzien van bankdocumentatie 
(waaronder begrepen bankcheques) of andere documentatie. --------------------

 

21 .3. De penningmeester verstrekt aan het bestuur een financieel verslag en een 
balans van de Federatie bij intervallen van maximaal twaalf (12) maanden en, 

bij voorkeur, bij intervallen van zes (6) maanden of vaker indien er meer fi-
nanciële activiteiten zijn, zoals voor en na een internationaal congres. Deze 
verslagen van de penningmeester worden verstrekt voorafgaande aan iedere 
vergadering van het comité van afgevaardigden. ----------------------------- --------

 

21.4. De penningmeester verstrekt voor het plaatsvinden van een internationaal 
congres een kopie van de financiële administratie van de Federatie aan het 
financiële comité van de Federatie. Het financiële comité presenteert een 
rapport aan het comité van afgevaardigden in de vergadering van het comité 

van afgevaardigden gehouden tijdens het internationaal congres. ---------------

 

Functionarissen van het internationaal congres: specifieke voorschriften --------

Artikel 22. Ere-vice-Presidenten van het internationaal congres ----------------------

 

22.1. Ieder organisatielid zal tenminste twee (2) jaar voor het plaatsvinden van een 
internationaal congres één van haar afgevaardigden selecteren als diens ere-
vice-President van het internationaal congres (Con gress Honorary Vice-

President). Ieder organisatielid stelt de secretaris van het bestuur van de Fe-
deratie schriftelijk op de hoogte van haar selectie. -----------------------------------

 

Artikel 23. Statutenwijziging, reglement -------------------------------------------------------

23.1. Het comité van afgevaardigden kan besluiten tot wijziging van de statuten 

van de Federatie bij besluit aangenomen met tenminste drie/vierde (3/4) van 

c . de geldig uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot statutenwijziging ten-

 



minste vier vier (4) maanden voor het plaatsvinden van de vergadering waarin zal 
worden besloten op het voorstel tot statutenwijziging is verstrekt aan alle le-
den van het comité van afgevaardigden. De leden van het comité van afge-
vaardigden zijn bevoegd om door middel van een elektronisch communica-
tiemiddel aan een vergadering van het comité van afgevaardigden deel te 
nemen waarin wordt voorgesteld om de statuten van de Federatie te wijzigen 
en daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen omtrent het 
voorstel om de statuten van de Federatie te wijzigen. Hiervoor is vereist dat 
de leden van het comité van afgevaardigden via het elektronische communi-
catiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kunnen kennisne-
men van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kunnen uitoefe-
nen. 

23.2. De statutenwijziging heeft geen werking dan nadat daarvan een notariële 
akte is opgemaakt. Tenzij anders bepaald door het comité van afgevaardig-
den, is ieder van de bestuursleden bevoegd de akte van statutenwijziging te 
doenverlijden . _________________________________________________________________________________ 

23.3. Het bestuur legt een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en 
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging 
luiden, neer ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken gehouden handelsregister. ------------------------------------------------- -----------

 

23.4. De Federatie heeft een afzonderlijk schriftelijk reglement waarin onderwerpen 
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voor-
zien en om de werkzaamheden, doelen en missie van de Federatie en de in-
ternationale congressen te ondersteunen. ---------------- ------------------------------

 

23.5. Het comité van afgevaardigden kan besluiten tot wijziging van het reglement 
van de Federatie bij besluit aangenomen met tenminste twee/derde (2/3) van 
de geldig uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot wijziging binnen de pe-
riode als voorgeschreven door het reglement voor het plaatsvinden van de 
vergadering waarin zal worden besloten op het voorstel tot wijziging van het 
reglement is verstrekt aan alle leden van het comité van afgevaardigden. De 
leden zijn bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel 
aan een vergadering van het comité van afgevaardigden deel te nemen waar-
in wordt voorgesteld om het reglement van de Federatie te wijzigen en daarin 
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen omtrent het voorstel om 
het regelement van de Federatie te wijzigen. Hiervoor is vereist dat de leden 
via het elektronische communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, 
rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en 
het stemrecht kunnen uitoefenen. --------------------------------------------------------

 

23.6. Degene die een voorstel tot wijziging van de statuten of het reglement doet, 
is verantwoordelijk voor de verstrekking van een Engelstalig exemplaar van 
het betreffende voorstel tot wijziging van de statuten of het reglement aan alle 
leden van het comité van afgevaardigden. ---------------------------------------------
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Artikel 24. Ontbinding 

24.1. De Federatie kan worden ontbonden bij besluit van het comité van afgevaar-

digden. --------------------------------------------------------------- ---------------------------

 

24.2. Na de ontbinding blijft de Federatie voortbestaan voor zover dit tot vereffe-
ning van haar vermogen nodig is. --------------------------------------------------------

 

24.3. De vereffening van het vermogen van de Federatie geschiedt door het be-
stuur, tenzij het comité van afgevaardigden hiertoe iemand anders aanwijst. - 

24.4. Een eventueel batig saldo na vereffening van het vermogen van de Federatie 
wordt uitgekeerd aan de leden van de Federatie die leden waren op het mo-
ment van het aannemen van het besluit tot ontbinding. Ieder lid heeft recht op 
een gelijk aandeel in het batig saldo. Het comité van afgevaardigden kan ech-
ter bij besluit een afwijkende bestemming van het batig saldo vaststellen. -----

 

24.5. Na afloop van de vereffening worden de boeken en bescheiden van de ont-
bonden Federatie bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven ter-
mijn. Bewaarder is de vereffenaar van de jongste leeftijd. --------------------------

 

Artikel 25. Overgangsbepalingen ----------------------------------------------------------------

 

25.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 17.1, worden alle functionarissen van 
de Federatie en het internationaal congres benoemd door het comité van af-
gevaardigden met volstrekte meerderheid van de stemmen geldig uitgebracht 
in een interim-vergadering gehouden tussen twee internationale congressen 
in het jaar tweeduizend negentien. ----------------------------- --------------------------

 

25.2. Dit artikel vervalt na afloop van de interim-vergadering gehouden tussen twee 
internationale congressen in het jaar tweeduizend negentien. 

SLOT----------------------------------------------------------------------

 

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE ------------------------------------------------------

 

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting 
daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te heb-
ben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. ---------------------------
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en 
door mij, notaris, ondertekend. ----------------------------------------------------------------------
(Volgt ondertekening.) 

DE 
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THE UNDERSIGNED: 

Paul Pieter de Vries, civil-law notary in Amsterdam, declares that the attached 

document is an informal English translation of the Articles of Association of 

World Federation of Neurosurgical Societies, registered in The Hague, executed 

on 22 December 2020. 

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without 

jeopardizing the overall continuity. lnevitably differences may occur in translation, and 

if so the Dutch text shail be legally binding. 

Signed in Amsterdam 
on 22 December 2020 



CONSTITUTION 
OF THE 

WORLD FEDERATION OF 
NEUROSURGICAL SOCIETIES 

Adopted Originally - 1957 - Brussels 
Amended - 1961 - Washington D.C. 

Amended - 1965 - Copenhagen 
Amended - 1971 - Prague 
Amended - 1973 - Tokyo 
Amended - 1975 - Oxford 

Amended - 1977 - Sao Paulo 
Amended - 1981 - Munich 

Amended - 1983 - Brussels 
1 st incorporated at The Hague, The Netherlands 

on February 4, 1985 and subsequently registered under file number V 411 496 
Amended - 1985 - Toronto 

Amended - 1989 - New Delhi 
Amended - 2011 - Recife, Brazil 

Amended - 2015 - Rome, Italy 
Amended - 2017 - Istanbul, Turkey 
Amended — 2019 — Beijing, China 

(and filed at The Hague, The Netherlands, under file number 40411496) 

English language translation of Dutch language document, as filed: 

ARTICLE 1 - NAME 

Section 1. 

This organization shail be known as the: 
WORLD FEDERATION OF NEUROSURGICAL SOCIETIES, 

(Hereinafter designated as "Federation") 

Section 2. 

The Federation shall have its seat in The Hague, the Netherlands. 

ARTICLE 2- MISSION AND PURPOSE 

Section 1. 
0) 
(0 '0 
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The mission statement of the Federation shail be: "The Federation and its member 

societies shali promote global improvement in neurosurgical care to benefit patients 

through research, training and educational activities, including regular conferences and 

workshops." 

The purpose of this Federation shail be the advancement of neurological surgery in 

all of its aspects by: 

A. facilitating the personal association of neurological surgeons throughout the 

world; 

B. aiding in the exchange and dissemination of knowledge and ideas in the field 

of neurological surgery; 

C. encouraging research in neurological surgery and in allied sciences; 

D. addressing issues of neurosurgical demography; and 

E. promoting, implementing and improving minimum and higher standards of 

neurosurgical care and training worldwide. 

Section 2. 

A primary means of achieving these purposes shall be the holding of a World Con-

gress of Neurological Surgery (hereinafter designated as "Congress"), at times deter-

mined by the Executive Committee. Arrangements may be made for related scientific 

groups to participate in these meetings whenever the Federation deems that such partic-

ipation may contribute to the purposes stated in the Constitution. 

Section 3. 

The Federation may engage in such other activities as are appropriate to its 

purpose at the discretion of the Executive Committee. The Federation may embark 

on the establishment of specific Foundations to accomplish its purpose. 

Section 4. 

The Federation is a non-profit making organization. 

ARTICLE 3 - MEMBERS; APPLICATION FOR MEMBERSHIP OR AFFILIATION 
0) 
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Section 1. 

The Federation shall be composed of the following types of member and affiliate 

member organizations, each of which shall be represented by delegates or observers as 

provided in the Federation Bylaws: 

A. Continental associations of neurosurgical societies from Africa, Asia and Aus-

tralasia, Europe, North America, Central and South America. 

B. National, regional, and multinational general neurosurgical societies, or neu-

rosurgical sections of national neurological societies, and 

C. Affiliate organizations that are small neurosurgical societies of a size de-

scribed in the Federation Bylaws or are societies that are unable to fulfill oth-

er requirements of a regular membership. 

Section 2. 

Neurosurgical, neuroscience, and other organizations may become members or af-

filiate member organizations of the Federation as provided in the Bylaws of the Federa-

tion. 

Section 3. 

Each of the members shall be represented by delegates or observers in the Ex-

ecutive Committee. 

Section 4. 

The dues to be charged to each individual member of the member societies of 

the Federation shall be determined by the meeting of the Executive Committee with 

the advice of the Administrative Council. Dues shall be paid to the Federation once a 

year by each member society for each one of its members. 

ARTICLE 4- INDIVIDUAL MEMBERS OF THE CONGRESS 

Individual Membership in the Congress shall be available to neurological surgeons 

and other interested persons throughout the world as provided in the Federation Bylaws. 

ARTICLE 5- APPLICATION MEMBERSHIP OR AFFLIATION 

MIE 



Section 1. 1. 

Applications for membership or affiliated membership shall be sent to the Secre-

tary of the Federation at least six months before the Executive Committee meeting at 

which the application will be considered. 

Section 2. 

The application, when complete, shall be reviewed by the continental organiza-

tion to which the applicant belongs geographically or politically and, thereafter, shall 

be considered by the Administrative Council; their respective recommendations shall 

be submitted to the Executive Committee for decision at its next meeting. 

Section 3. 

Continental/Regional organizations upon recommendation of the Administrative 

Council may be elected as members of the Federation by a two-thirds (2/3) affirma-

tive vote of the members of the Executive Committee, present and voting, provided 

that the organization is truly international and representative of a broad geographical 

or political area. The Continental/Regional organizations should be primarily con-

cerned with the general aspects of neurosurgery. A member organization can belong 

to only one (1) Continental or Regional organization that includes it geographically or 

politically. 

Section 4. 

Neurosurgical societies may be elected as members of the Federation by a two-

thirds (2/3) affirmative vote of the members of the Executive Committee, present and 

voting, provided that the society being considered for membership is truly national, 

regional, or multinational in scope and is composed of twenty (20) or more neurosur-

gical members. 

Section 5. 

Additional societies from any given country already represented in the Federa-

tion may apply for membership providing that the total roster of neurosurgeons in the 

given country is above one thousand (1.000) and the applicant society is formed by a 

minimum of one hundred (100) active members. When accepted for membership in 

the Federation by the Executive Committee, the new society will pay membership 

dues 

for all its members independently of whether or not any of its members already 
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belongs to another Federation member society paying membership dues on his/her 

behalf, 



ARTICLE 6- END MEMBERSHIP 

Section 1. 

Membership of the Federation ends: 

a. On the dissolution of the legal entity or organization of a member society 

(by way of notice of termination in connection therewith by the Adminis-

trative Council); 
b. By notice of termination by the member society; 
c. By notice of termination by the Federation; 
d. By removal. 

Section 2. 

Notice of termination of membership can be given by the Executive Committee 

when a member society no longer meets the requirements for membership, no longer 

fulfills the obligations with respect to the Federation and if the Federation cannot rea-

sonably be required to continue the membership. 

Notice of termination of membership by the Federation can only be given after 

such a recommendation has been made by the Administrative Council to the Execu-

tive Committee and by approval of the Executive Committee by a two-thirds (2/3) 

vote of the members, present and voting, at a regular meeting. This recommendation 

shail not become effective until confirmed by a two-thirds (2/3) vote of the members, 

at the next regular meeting at least one (1) year later. 

Section 3. 

Notice of termination of membership by a member society can only be given at 

the end of the financial year of the Federation and in compliance with a notice period 

of four (4) weeks. However, the membership can be terminated immediately if the 

Federation or the member cannot reasonably be required to continue the member-

ship. 

Section 4 

A notice of termination of membership conflicting with the previous paragraph, 

will end the membership on the earliest allowed date following the date of the notice 

of termination. 
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Section 5. 5. 

A member society can also end the membership with immediate effect if the 

member has been notified by the Federation of a resolution to convert the Federation 

to a different legal form or to merge (fusie) or de-merge (splitsing) within the meaning 

of Title 7, Book 2 of the Dutch Civil Code. 

Section 6. 

A member society can also end the membership with immediate effect within 

one month after the member has been notified of a resolution by which the rights and 

duties of the member with respect to the Federation have been aggravated. The 

resolution will not apply to this member. This, however, will not be applicable to reso-

lutions by which the financial obligations of the member have been changed. 

Section 7. 

Removal can only be ordered 1f a member society acts in breach of the Constitu-

tion, the Federation Bylaws or resolutions of the Federation or prejudices the associ-

ation in an unreasonable manner. 

Section 8. 

Removal can be ordered by the Administrative Council. The member society 

concerned shall be notified of the decision and of the reasons on which it is based in 

writing as soon as possible. The member society has the right to appeal to the Exec-

utive Committee within one month after having received notice of the decision. Dur-

ing the period for appeal and pending the appeal, the member society shall be sus-

pended. However, a suspended member shall be entitled to attend the meeting of the 

Executive Committee at which the appeal to the resolution to remove him is on the 

agenda and may address the meeting of the Executive Committee in respect thereof. 

Section 9. 

Where membership ends in the course of a financial year, the annual contribu-

tion shall nevertheless remain due in full. 



-8-

 

ARTICLE 7- COMMITTEES, COMPOSITION, ELECTIONS, APPOINTMENTS, 
MEETINGS, DUTIES 

Section 1. 

There shall be an Administrative Council and an Executive Committee. 

Section 2. 

Standing, Scientific, Special and other Corn mittees of the Federation and Con-

gress may be established and shall be set out in and governed by the Federation 

Bylaws. 

ARTICLE 8 - ADMINISTRATIVE COUNCIL 

Section 1. 

The Administrative Council shall be responsible for the operational management 

of the Federation, subject to supervision by the Executive Committee as the govern-

ing body of the Federation. 

Section 2. 

The Administrative Council shall be appointed by the meeting of the Executive 

Committee in accordance with article 17 section 1 and shall be composed of the fol-

lowing officers of the Federation and the Congress: 

a. President of the Federation; 
b. First Vice-President of the Federation; 
c. Secretary of the Federation; 
d. Assistant-Secretary of the Federation; 
e. Treasurer of the Federation; 
f. Assistant-Treasurer of the Federation; 
g. President of the Congress; 
h. lrnrnediate Past-President of the Federation; 

President Elect of the Federation. 

Beginning with the World Congress of 2021, and continually thereafter, the num-

ber of AC members shall be nine (9). These members are: 
a. President of the World Federation; 
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b. President-Elect of the World Federation; 
c. Immediate Past-President of the World Federation; 
d. ist Vice President of the World Federation; 
e. President of the Congress; 
f. Secretary of the World Federation; 
g. Assistant Secretary of the World Federation; 
h. Treasurer of the World Federation; 
i. Assistant Treasurer of the World Federation. 

Section 3. 

Any member of the Administrative Council may be dismissed by the meeting of the 

Executive Committee at any time. A resolution of the meeting of the Executive Commit-

tee to dismiss a member of the Administrative Council must be adopted with a two-third 

(2/3) majority of the votes cast in a meeting in which all the members of the Executive 

Committee are present or represented. 

Section 4. 

The Administrative Council shall adopt resolutions by an absolute majority with 

the votes cast in a meeting of the Administrative Council. 

Section 5. 

In meetings of the Administrative Council each member of the Administrative 

Council shali be entitled to cast one vote. 

Section 6. 

A member of the Administrative Council may only be represented in meetings of 

the Administrative Council by another member of the Administrative Council pursuant 

to a written power of attorney. 

Section 7. 

The Administrative Council may also adopt resolutions without the convening of 

a meeting, provided that all the members of the Administrative Council have been 

consulted and none of them have raised an objection to adopting resolutions in this 

manner. 

Section 8. 
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The Administrative Council shall give a report of its actions and recommenda-

tions for ratification and/or consideration at the next Executive Committee meeting. 

ARTICLE 9- UNAVAILABILITY OR INABILITY TO ACT OF A MEMBER OF 
THE ADMINISTRATIVE COUNCIL 

1f a member of the Administrative Council is unavailable or unable to act, the 

management of the Federation shall be vested in the remaining members of the Ad-

ministrative Council or sole remaining member of the Administrative Council. 1f no 

member of the Administrative Council is available or able to act, the management of 

the Federation shall be temporarily vested in a person appointed for that purpose by 

the Executive Committee, either from within its midst or from elsewhere. 

ARTICLE 10- REPRESENTATION OF THE FEDERATION 

The Administrative Council represents the Federation to the extent that the con-

trary does not follow from the law. The authority to represent shall vest exclusively in: 

- the Administrative Council; and 
- five (5) members of the Administrative Council acting jointly. 

ARTICLE 11 - EXECUTIVE COMMITTEE: COMPOSITION, MEETINGS, DUTIES 

Section 1. 

The Executive Committee shall represent the members of the Federation. 

Section 2. 

The Executive Committee shall be composed of: 
a. all of the officers of the Federation; 
b. the President and the Treasurer of the Congress; 
c. all the delegates from each continental, national, regional and multina-

tional member society; and 
d. all the observers from each affiliate member society (subject to art. 12.9). 

Section 3. 

Each continental, national, regional, and multinational member organization shall 

be represented on the Executive Committee by delegates. 
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Section 4. 

Each delegate (or alternate delegate) must be a neurological surgeon and an ac-

tive member of the society or organization which the delegate represents. 

Section 5. 

No delegate may represent more than one continentat member organization or 

member society. A delegate may not vote both as an officer of the Federation or of 

the Congress and as a delegate. 
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Section 6. 6. 

A continental member organization or member society may appoint or elect al-

ternate delegates. 

Section 7. 

Each affiliate member organization shall be represented on the Executive Com-
mittee by observers. 

Section 8. 

The (alternate) delegates and observers shall be designated by their respective 

organizations and societies and shall serve the terms of office at the pleasure of their 

respective organizations and societies. 

ARTICLE 12 - EXECUTIVE COMMITTEE: MEETINGS 

Section 1. 

The Administrative Council shall convene the meeting of the Executive Commit-

tee. The Executive Committee shall meet just prior to each Congress, and on at least 

two (2) occasions during the Congress, and at such other times as the Administrative 

Council or Executive Committee shall designate. The final meeting of the Executive 

Committee during the Congress shall be held on the day prior to the last day of the 

Congress. 

Notice of the convening of meetings of the Executive Committee shall be issued 

by the Administrative Council by means of written notices or by means of readable 

and reproducible notices which are electronically sent (notice"), which notice is to 

be dispatched no later than three (3) months before the date of the meeting. The 

notices convening the meeting shall set out the place, date and time of the meeting 

and the matters to be considered. The minutes of the previous Executive Committee 

meeting shall be included with this notice unless prevlously distributed. 

Section 2. 

Only officers and delegates shall have the right to a single vote. 

Section 3. 

- 
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Unless this Constitution articles of association does not provide for a greater 

majority, all resolutions of the Executive Committee shall be adopted by an absolute 

majority of the votes validly cast. 

Section 4. 

A quorum of the Executive Committee shall be determined by the presence of 

one-third (1/3) or more of its voting members. 

Section 5. 

In the event that a properly called meeting of the Executive Committee is ad-

journed because of a lack of a quorum, and only after notice is given at that time, a 

meeting of the Executive Committee may be reset to take place within the next 

twenty-four (24) hours at a given time and place, provided that at least twenty (20) 

members of the Executive Committee, inciuding a quorum of five (5) members of the 

Administrative Council present at the time of the reset meeting. That reset meeting 

shall be considered a proper meeting of the Executive Committee. 

Section 6. 

The casting of a blank written vote or ballot shall not be considered in determin-

ing the number of votes cast if a quorum is present. 

Section 7. 

On the written application of a number of members or delegates entitled to cast 

not less than one-tenth of the votes in a meeting of the Executive Committee, the 

Administrative Council shall convene a meeting of the Executive Committee within a 

period of not less than four weeks after the application was lodged. 

Section 8. 

An alternate delegate may attend all meetings of the Executive Committee and 

may vote in meetings of the Executive Committee only if a delegate from the alter-

nate delegate's organization is not voting. An alternate delegate shall serve only for 

the meetings for which an alternate delegate is elected but may be re-elected or re-

appointed for other meetings of the Executive Committee. 

Section 9. 
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Observers may attend meetings of the Executive Committee and participate in 

discussions but shall not vote and shall not hold office. 

Section 10. 

The Chairpersons of the committees of the Federation and of the Congress shall 

attend and participate in all meetings of the Executive Committee. Only those Chair-

persons who are delegates may vote. They may be invited by the President to attend 

all or part of the meetings of the Administrative Council. 

Section 11. 

Individual members from organizations and societies that are members of the 

Federation may attend meetings of the Executive Committee, of the Administrative 

Council, and/or of the various other committees of the Federation except the Nomi-

nating Committee. They may not vote. 

ARTICLE 13 - EXECUTIVE COMMITTEE: DUTIES 

The Executive Committee shall: 

a. Appoint all officers of the Federation as provided in this Constitution; 

b. Appoint all members of standing committees of the Federation as pro-

vided in this Constitution and in the Federation Bylaws; 

c. Determine the place and date of meetings of the next Congress in ad-

van ce; 
d. Determine the dues to be charged; 
e. Propose, consider and elect organizations and societies as members or 

as affiliates of the Federation; 
f. Terminate membership or affiliated membership in accordance with arti-

cle 6; 
g. Have all other powers not designated by the law or the Constitution to 

the Administrative Council. 

ARTICLE 14 - OFFICERS; ELECTIONS, TERMS, DUTIES 

Section 1. Officers 

A. There shall be the following officers of the Federation: 
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a. Honorary Presidents (Honorary Officers); 

b. President; 
c. First Vice-President; 
d. Second Vice-President; 
e. Past President or President-elect; 

f. Second Vice-Presidents to represent each of the five (5) continental or-

ganizations; 
g. Secretary; 
h. Assistant Secretary; 
i. Treasurer; 
j. Assistant Treasurer; 
k. Historian. 

B. There shali be the following officers of the Congress: 

a. President; 
b. Vice-President; 
c. Second Vice-President; 
d. Secretary; 
e. Assistant Secretary; 
f. Treasurer; 
g. Assistant Treasurer; 
h. Scientific Program Director; 

1. Honorary President; 
j. President of Hosting Society; 

k. Vice President or Secretary of Hosting Society. 

Section 2. 

The number of offices and/or officers may be changed as provided in the Feder-

ation Bylaws. 

Section 3. 

The allocation of tasks and responsibilities between the officers of the Federa-

tion and of the Congress shail be set out in and shail be governed by the Federation 

Bylaws. 



ARTICLE 15- GENERAL QUALIFICATIONS OF OFFICERS 

Section 1. 

All officers of the Federation and of the Congress at the time of their election 

shall be active neurological surgeons of one of the societies with full membership in 

the Federation and who have not reached their sixty-ninth (69t 1) birthday at the time 

of their election or re-election. These requirements do not apply to neurological sur-

geons being considered for election as Honorary President or as Historian. 

Section 2. 

No neurological surgeon shall be elected or appointed to more than one office 

except as otherwise provided. However, officers may also chair a committee. No of-

ficer of the Federation shall also vote as a delegate to the Executive Committee. 

ARTICLE 16 - OFFICERS OF THE CONGRESS 

Section 1. 

All Congress officers shall be active members of a society of the host country or 

area in which the Congress is to be held. The host country or area shall select their 

own slate of suggested Congress officers any time after the selection of the site of 

the Congress. The host country shall notify the Federation Secretary of the proposed 

slate, at least twelve (12) months before the next preceding Congress so that it will 

be included and circulated by the Federation Secretary together with the slate of 

Federation officers. They shall be elected by the Executive Committee. The President 

and Treasurer of the Congress shall be voting members of the Executive Committee 

until replaced by a successor at the close of their Congress. 

Section 2. 

Congress officers shall serve in office from the date of their election by the Ex-

ecutive Committee until the close of that Congress and thereafter until all the affairs 

of that Congress have been concluded and all the financial matters settied. 
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ARTICLE 17 - ELECTION OF OFFICERS, TERMS AND DUTIES 

Section 1. 

With respect to what constitutes a majority in the election of officers of the Fed-

eration and of the Congress, the following will apply: 

a. In the case of all candidates for officer positions, except for President-

 

Elect, the candidate who wins the largest percentage of votes (even if 

less than fifty percent (50%)) after the ballot is considered the winner. 

b. The President-Elect shall be elected by an affirmative majority (half plus 

one (1/2 + 1)) vote of the members of the Executive Committee, present 

and voting during the meeting. 

Section 2. 

All new officers shall assume office at the close of the Congress and shall serve 

until a successor takes office immediately after the election. 

Section 3. 

The Officers of the Federation and of the Congress shall serve concurrently with 

the President of the Federation. 

Section 4. 

The President, and Vice-Presidents of the Federation may not be re-elected to 

the same office for an immediately successive term. The other officers of the Federa-

tion may be re-elected. 

Section 5. 

1f one or more of the officers of the Federation or of the Congress are unable to con-

tinue to fulfill their duties of office, the Federation President, Administrative Council or the 

Executive Committee may declare that a vacancy exists in that office. 
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OFFICERS OF THE FEDERATION 
(SPECIFIC RULES) 

ARTICLE 18- HONORARY PRESIDENTS 

Section 1. 

With an affirmative vote by two-thirds (2/3) of the members of the Executive 

Committee, present and voting, a candidate may be elected as an Honorary Presi-

dent of the Federation. 

Section 2. 

All Honorary Presidents of the Federation shall serve for life. 

Section 3. 

Honorary Presidents of the Federation may attend and participate in the meet-

ings of the Executive Committee and may vote. They may be elected as Historian or 

appointed as Parliamentarian but may hold no other office. At the discretion of the 

President, they may serve on scientific committees. 

ARTICLE 19- SECOND VICE-PRESIDENTS 

For the selection of second vice-presidents, two names shall be proposed by 

each one of the five (5) continental organizations to the Nominating Committee, 

whose role is to verify the suitability of the candidate. Second vice-presidents must 

be members or officers in a neurosurgical society that has been a member of the 

WFNS for at least five (5) years. 

ARTICLE 20 - PRESIDENT ELECT 

Section 1. 

The President Elect shall serve in that role immediately upon election for two (2) 

years, and then assume the role of President of the World Federation at the close of 

the following World Congress. He/she will then serve as President for a two (2) year 

term and then preside over the World Congress that coincides with the end of his/her 

term as President. 
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Section  2. 

The President Elect cannot, by virtue of location of neurosurgical practice or na-

tionality, be from the same country where the World Congress on which he/she will 

preside as President will take place. Voting for the World Congress venue must 

therefore precede the voting for the President-Elect, in order to disqualify candidates 

from the same country as the elected venue. 

ARTICLE 21 - TREASURER OF THE FEDERATION 

Section 1. 

The Treasurer shall assume the duties and responsibilities common to this office 

and shall chair the Finance Committee. 

Section 2. 

The Treasurer shall accept all dues and other moneys received by the Federa-

tion and shall deposit them in a suitable bank. The Treasurer shall expend the funds 

of the Federation in accordance with the policies and budget approved by the Admin-

istrative Council and the Executive Committee. At the discretion of the Executive 

Committee, more than one signature may be required on bank checks and all other 

documents. 

Section 3. 

The Treasurer shall provide to the Administrative Council an operating statement 

and balance sheet at intervals of no longer than twelve (12) months and, preferably, 

at intervals of six (6) months, or more frequently, when there is greater financial ac-

tivity, such as that which precedes and follows a Congress. Such reports shall be 

provided for each meeting of the Executive Committee. 

Section 4. 

The Treasurer shall supply to the Audit Committee copies of treasury records 

prior to the meeting of the Congress. A report of the Audit Committee shall be pre-

sented to the Executive Committee during its meetings at the time of the Congress. 

OFFICERS OF THE CONGRESS 
(SPECIFIC RULES) 
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ARTICLE 22- HONORARY VICE-PRESIDENTS OF THE CONGRESS 

At least two (2) years prior to each Congress, each member society shall select 

one (1) of its delegates as its Congress Honorary Vice-President. The Secretary of 

the Federation shall be notified in writing by each society. 

ARTICLE 23 - AMENDMENTS CONSTITUTION, BYLAWS 
Section 1. 

Amendments to and changes of this Constitution may be made at any meeting of 

the Executive Committee on the affirmative vote of three-fourths (3/4) of the members 

present and voting provided that written notice of the proposed changes is submitted to 

all members of the Executive Committee at least four (4) months prior to that meeting. 

The members shall be entitled to attend meetings of the Executive Committee in 

which a proposal is made to amend this Constitution and to address that meeting and 

to participate in the voting on the proposal to amend this Constitution by electronic 

means of communication, provided that the members can be identified through the 

electronic means of communication, can take cognisance of the discussion at the 

meeting and can exercise their voting rights. 

Section 2. 

An amendment of the Constitution shall be nuil and void if not made by notarial 

instrument. Except as otherwise resolved by the Executive Committee, each member 

of the Administrative Council shall be authorized to arrange for the execution of the 

notarial instrument. 

Section 3. 

The Administrative Council shall deposit an officially certified copy of such 

amendment as well as the restated text of the Constitution at the trade register. 

Section 4. 

There shall be a separate, written set of Bylaws for the Federation to supplement 

this Constitution and to facilitate the operations, goals, and mission of the World Federa-

tion of Neurosurgical Societies and of the World Congresses of Neurological Surgery. 

Section 5. 
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Amendments to and changes of the Federation Bylaws may be made at any meet-

ing of the Executive Committee on the affirmative vote of two-thirds (2/3) of the members 

present and voting provided that written notice of the proposed changes is submitted to 

every member of the Executive Committee at the time stated in the Bylaws prior to the 

meeting at which they are to be considered. The members shali be entitled to attend 

meetings of the Executive Committee in which a proposal is made to amend the Bylaws 

and to address that meeting and to participate in the voting on the proposal to amend the 

Bylaws by electronic means of communication, provided that the members can be identi-

fied through the electronic means of communication, can take cognisance of the discus-

sion at the meeting and can exercise their voting rights. 

Section 6. 

The member proposing the amendments shali be responsible for providing copies of 

the proposed changes in the Constitution or Bylaws, written in Eng Iish for each member 

of the Executive Committee. 

ARTICLE 24 - DISSOLUTION 

Section 1. 

The Federation can be dissolved by a resolution of the meeting of the Executive 

Committee. 

Section 2. 

The Federation shail continue to exist after its dissolution in so far as required 

for the liquidation of its capital. 

Section 3. 

The Administrative Council shail be charged with the liquidation of the Federa-

tion. The Executive Committee can designate someone else for the liquidation of the 

Federation. 

Section 4 

Any positive balance that remains after the winding up and liquidation of the cap-

ital of the dissolved foundation is to be contributed to the members of the Federation, 

who were members of the Federation when the resolution to dissolve the Federation 
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was passed. Each of these members shall receive an equal part. However, the Exec-

utive Committee can resolve to a different purpose of the positive balance. 

Section 5. 

Following liquidation, the books and records of the dissolved foundation shall 

remain in the custody of the youngest liquidator for a period as prescribed by the law. 

ARTICLE 25 - TRANSITIONAL PRO VISIONS 

Section 1. 

In deviation of article 17.1, at an interim meeting to be held between two Con-

gresses in the year two thousand nineteen, all officers of the Federation and of the 

Congress shall be elected by an affirmative majority vote of the members of the Ex-

ecutive Committee, present and voting at the interim meeting. 

Section 2. 

This article 25 shall lapse following the interim meeting to be held between two 

Congresses in the year two thousand nineteen. 
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