
THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL 
APPROACHES TO PSYCHOSIS

ISPS-Netwerk Nederland-Vlaanderen
STATUTEN

1. NAAM

De naam van de vereniging is 
THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL 
APPROACHES TO PSYCHOSIS - ISPS-NETWERK NEDERLAND-VLAANDEREN.

2. WETTELIJKE STATUS

2.1 De vereniging is gevestigd in Nederland overeenkomstig de Nederlandse wet.
2.2 De vereniging is opgericht op 13 maart 2002.

3 ADRES

Het formele adres zal zijn het adres van het secretariaat van dat moment.

4 VERHOUDING TOT THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE 
PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL APPROACHES TO PSYCHOSIS

4.1 De leden van de vereniging zijn als zodanig tevens lid van THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL APPROACHES TO PSYCHOSIS

4.2. Ze zijn daardoor gehouden aan de statuten van de ISPS.

5. DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN

5.1.1 Het bevorderen van het ethische en juiste gebruik van psychotherapie, 
psychologische en sociale benaderingen voor personen met psychose ervaring (omvat mensen 
die de diagnose schizofrenie hebben gekregen en ook mensen voor wie termen gebruikt 
werden als veranderde toestanden, extreme toestanden, of hoe die persoon de ervaring ook 
beschrijft), en tevens het ondersteunen van de samenwerking tussen mensen met een eigen 
ervaring, familieleden en professionals.



5.1.2 Het bevorderen van de integratie van psychologische en sociale benaderingen in de 
behandelings- en zorgplannen en uitgebreide zorg voor mensen die een psychose ervaren.

5.1.3 Het bevorderen van het gepast gebruik van psychologisch inzicht binnen 
psychotherapeutische- en sociale benaderingswijzen met betrekking tot alle fasen van de 
psychose, vanaf de z.g. vroege fase in het begin tot aan de langdurige toestanden van 
psychose.

5.1.4 Het bevorderen van onderzoek naar uitlokkende factoren en preventieve maatregelen 
voor psychose. En het bevorderen van onderzoek naar individuele, groeps- en familie gerichte 
psychologische therapieën en andere psychosociale programma’s voor mensen met psychose 
ervaring.

5.1.5 Het ondersteunen van psychotherapeutische behandelingen op het individuele 
niveau, in familie, de groep of in een netwerk.

5.1.6 Het bevorderen van het inzicht en begrip, de opleiding, training en kennis van 
professionelen in de mentale gezondheidszorg alsmede van mensen met een eigen ervaring, 
over de psychologische therapieën en psychosociale benaderingen voor psychose om zo 
betekenisvolle resultaten te promoten voor mensen die een psychose ervaren, ongeacht ras, 
religie, gender of sociale status. 
Het bevorderen van nieuwe kennisdomeinen vanuit het perspectief van mensen met een eigen 
ervaring en familieleden.

5.1.7 Het bevorderen van meer bewustzijn voor psychose en de eerste voortekenen ervan 
alsook het tegengaan van stigma bij professionelen en de bevolking.

5.1.8 Professionelen in de geestelijke gezondheidszorg en de bevolking bewust maken van 
de discriminerende en bewuste/onbewuste vooroordelen die onverdraagzaamheid jegens 
mensen met een psychose bevorderen.

Ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen heeft de Vereniging de volgende 
bevoegdheden:

5.2.1. Het voeren van activiteiten met inachtneming van de nationale wetten van Nederland 
en België met als doel het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging, waaronder 
begrepen de volgende:

5.2.2. Het instellen van een bestuur voor het ondersteunen van netwerken van professionals 
binnen Nederland en Vlaanderen.

5.2.3 Het verwerven van gelden ter verwezenlijking van de doelstellingen.

5.2.4 Het onderhouden van contacten met personen, instellingen, organisaties en besturen 
ter verwezenlijking van de doelstellingen.



6. LIDMAATSCHAP

6.1 Het lidmaatschap staat open voor alle individuen, groepen en organisaties werkzaam 
in de geestelijke gezondheidszorg, onderzoekers, bestuurders, wetgevers, inclusief leken, 
mensen met psychose ervaring en familieleden onder voorwaarde van het betalen van het 
lidmaatschapsgeld.

6.2 Het bestuur heeft het absolute recht leden van het lidmaatschap uit te sluiten waarvan 
het aanneemt dat het de vereniging en haar doelstelling niet dient.

6.3 Het lidmaatschap is geen indicatie voor of mag niet gebruikt worden als zijnde een 
indicatie voor professionele competentie of expertise.

7. HET BESTUUR

7.1 De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Van alle vergaderingen zal een besluitenlijst gemaakt worden.

7.2 Leden van het bestuur zeggen hun lidmaatschap daarvan op door een brief te 
schrijven aan de secretaris.

7.3 Besluiten van het bestuur komen tot stand door meerderheid van stemmen. 
Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter.

7.4 Voor een rechtsgeldige bijeenkomst is de aanwezigheid van tenminste drie gekozen 
bestuursleden vereist.
Bij belet en/of ontstentenis van een bestuurder krijgt de voorzitter of zijn vervanger een 
tweede stem.

7.5 Voor een rechtsgeldige vertegenwoordiging zijn minstens de voorzitter alsmede de 
penningmeester genoodzaakt.

7.6 De bestuursvergaderingen worden tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen door 
de voorzitter en verder op verzoek van tenminste drie leden.

7.7 Het bestuur kan commissies benoemen, die zich bezig houden met een specifieke 
doelstelling van de vereniging en daarvan de doelstelling, bevoegdheden, duur en 
samenstelling bepalen, op voorwaarde, dat van de werkzaamheden zodanig aan haar verslag 
wordt gedaan als noodzakelijk is met het oog op haar verantwoordelijkheid jegens de 
vereniging.

7.8 Het bestuur kan zich voor het verrichten van secretariële en administratieve taken 
laten bijstaan door betaalde medewerkers.

7.9  Het bestuur draagt zorg voor de administratieve activiteiten die noodzakelijk zijn 
met het oog op het lidmaatschap van leden van ISPS, alsmede voor de afstemming van het 
beleid van de vereniging op dat van ISPS.

7.10 Het bestuur voorziet indien nodig in een huishoudelijk reglement.



8. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

8.1 De Algemene Ledenvergadering heeft ondermeer de volgende taken en 
bevoegdheden:

a. het vaststellen van het algemene beleid
b. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het Bestuur
c. het nemen van besluit tot het wijzigen van de statuten en ontbinding van de 

vereniging
d. het vaststellen van de hoogte van de lidmaatschapsgelden

8.2 Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Hier komen aan de orde:

a. de financiële jaarrekening, de beoordeling en goedkeuring door de leden.
b. benoeming van de bestuursleden en hun mandaten
c. vaststelling van het algemene beleidsplan

8.3 De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur. 
De oproeping, die tevens de agenda van de vergadering bevat, geschiedt schriftelijk 
aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. 
De termijn voor de oproeping bedraagt vier weken.

8.4 Besluiten in de vergadering worden genomen met een meerderheid van stemmen.

9. FINANCIEN

9.1 Het bestuur heeft de bevoegdheid om gelden te verwerven en te beheren uit 
contributies, giften, subsidies, nalatenschappen, alsmede materiële giften.

9.2 De Algemene Ledenvergadering zal de hoogte van de contributie vaststellen, 
alsmede de wijze van betaling. Ontvangst van betaling van contributies dient te geschieden 
binnen 30 dagen na de aanmelding van het lidmaatschap. Leden van wie de contributie over 
de betreffende periode niet is ontvangen, hebben geen stemrecht. Het bestuur heeft het recht 
tot royeren van een persoon, instelling of organisatie als lid wegens niet betalen van de 
contributie.

9.3 Het bestuur ziet er op toe, dat de gelden uitsluitend aangewend worden 
overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging, zoals beschreven in artikel 5. 
De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de gelden.

9.4 Gelden worden niet gebruikt ten behoeve van leden van de vereniging, anders dan ter 
vergoeding van gemaakte kosten.

9.5 Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

9.6 Het bestuur opent een rekening bij een bank naar haar keuze, waarop de gelden van 
de vereniging worden ten principale bewaard worden.



10. OPHEFFING VAN DE VERENIGING

10.1 De vereniging kan opgeheven worden krachtens een besluit van een speciaal voor dit 
doel bijeen geroepen algemene vergadering, dat door een 2/3 meerderheid van de aanwezigen 
en stemmen genomen wordt.

10.2 De na opheffing resterende bezittingen van de vereniging zullen uitsluitend ten goede 
komen aan caritatieve instellingen met hetzelfde of eenzelfde doel als dat van de vereniging. 
Als dit onmogelijk is, zullen deze ten goede komen aan een caritatieve instelling met een 
ander doel.

Dit is de laatst goedgekeurde statutenwijziging die de volledige goedkeuring kreeg van alle 
aanwezige leden tijdens de laatste algemene ledenvergadering gehouden op 27 januari 2023 
te Kortenberg.

namens het bestuur
de voorzitter/pennigmeester

Margreet de Pater

namens het bestuur
de secretaris

Gert Wouters

Kortenberg
27 januari 2023


