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Statuten Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie 
 

Naam en zetel 

 

Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, NKD. 
2. Zij is gevestigd te plaats Hilversum. 

 
Doel 

 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel: 
Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van Ernstig 
Enkelvoudige Dyslexie, EED, inclusief de raakvlakken zoals lichte dyslexie, lees- en 
spellingsproblemen en ernstige meervoudige dyslexie. 

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

 Monitoren  

 Ontwikkelen 

 Onderzoek 

 Publiceren van resultaten voor maatschappelijke en functionele partijen rond de 

dyslexieketen. 
 
Vermogen 

 

Artikel 3 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:  
a. afdracht van praktijken; 
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
c. rente; 
d. bijdragen van derden; 
e. subsidie; en 
f. andere inkomsten. 

 
Bestuur 

 

Artikel 4 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden. 
2. Het bestuur stelt het aantal leden van het bestuur vast en vult zichzelf aan. Bij de oprichting wordt 

het bestuur gevormd uit de besturen van het Nederlands Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en 
Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) en bij deze akte benoemd. 

3. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen bij een besluit 
van het bestuur genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen in een vergadering die daartoe speciaal is bijeengeroepen. 

4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door bedanken voor, overlijden van, het verlies 
van het vrije beheer over zijn vermogen door het betrokken bestuurslid, alsmede in de gevallen 
bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. 

5. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 
6. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

7. Het bestuur vergadert in elk geval éénmaal per jaar, en wel binnen zes maanden na afloop van 
het boekjaar, in welke vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld.  

8. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, besluit het bestuur met 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Ieder bestuurslid heeft één stem. 

9. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee bestuursleden tezamen. 
10. Het bestuur kan commissies instellen. Deze kunnen nader in het reglement omschreven worden. 
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11. Indien geen enkele bestuurder meer in functie is zal het bestuur worden voorzien door de 
voorzitter van de rechtbank te Utrecht. 

 
Jaarrekening 

 

Artikel 5 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de penningmeester maakt daaruit binnen vijf 

maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op. 
3. Het bestuur draagt op de jaarrekening te doen onderzoeken door een certificerend accountant. De 

accountant brengt aan het bestuur verslag uit betreffende zijn bevindingen. 
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur neemt een besluit over het 

verlenen van décharge aan de betreffende bestuurder(s). 
5. De jaarrekening wordt ondertekend door de voorzitter en de penningmeester. Indien de 

ondertekening van één of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden 
melding gemaakt. 

6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. 

 
Statutenwijziging/ontbinding 

 

Artikel 6 

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd en de stichting kan slechts worden ontbonden 
door een besluit van het bestuur. 

2. Daartoe wordt bij de oproep voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk 
vermeld. 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de leden van het bestuur. 

4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn 
geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd. 

5. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zo mogelijk besteed overeenkomstig 
het doel van de stichting.  


