TREE OF LIFE, MEDICAL CANNABIS SOCIETY
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam TREE OF LIFE, MEDICAL CANNABIS SOCIETY en is
gevestigd te Amsterdam
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft ten doel:
a) Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de geneeskundige toepassing van de
cannabisplant, haar bestanddelen en hun synthetische varianten.
b) Bijdragen aan het ontwikkelen van klinisch geteste cannabisproducten, zoals nieuwe
cannabisvarianten (cultivars), extracten, magistrale bereidingen, cannabis medicijnen, etc.
c) Het ontwerpen van nieuw klinisch-farmacologisch onderzoek naar cannabismedicijnen.
d) Wetenschappelijke informatie over medicinale cannabis, cannabis preparaten en cannabis
medicijnen beschikbaar stellen voor patiënten, artsen en apothekers.
e) De belangen behartigen van patiënten die gebaat zijn of kunnen zijn bij het gebruik van
medicinale cannabis en legale cannabisproducten, en veilig en geïnformeerd toegang tot
medicinale cannabis waarborgen.
f) Het betrekken van verschillende patiëntengroepen en gebruikers van medicinale cannabis
bij wetenschappelijk onderzoeksprojecten over de effecten van medicinale cannabis en
cannabismedicijnen.
2. De Vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a) de structuur en/of de infrastructuur te ontwikkelen waardoor de klinische praktijk
geïntegreerd wordt met medisch-klinisch onderzoek en productontwikkeling (R&D),
b) het (helpen) ontwikkelen van een database waar het chemisch profiel van bepaalde
cannabis variëteiten, preparaten en medicijnen gekoppeld wordt aan het (genetisch)
patiënten-profiel teneinde gepersonaliseerde formuleringen en geneesmiddelen te
ontwikkelen,
c) het opzetten van educatieve programma’s en van geaccrediteerde vakopleidingen voor
artsen, apothekers, beleidsmakers, etc.,
d) het uitgeven van wetenschappelijke publicaties over medicinale cannabis en
cannabisproducten,
e) deel te nemen aan maatschappelijke verantwoorde ondernemingen en bedrijven die
cannabisproducten ontwikkelen, om te waarborgen dat ”fair” (betaalbare) cannabis
medicijnen en producten worden ontwikkeld, waarvan de winsten in wetenschappelijk
onderzoek en goede doelen worden herinvesteerd,
f) het zich inzetten voor de invoering van een studierichting en/of specialisatie: “Medicinale
Cannabis” in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs en zelf een bijdrage leveren om
daar vorm aan te geven,
g) een platform voor netwerkactiviteiten en kennisuitwisseling te ontwikkelen waar cannabis
professionals, ondernemers, wetenschappers, onderzoekers en consumenten van
medicinale cannabis en cannabisproducten bij elkaar komen,
h) gegevens over de ervaringen en behoeften van patiënten en consumenten van
cannabisproducten te verzamelen t.b.v. klinische studies en breder wetenschappelijk
onderzoek,
i) het werven van proefpersonen voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek,
j) fondswervingsactiviteiten te verrichten voor het financieren van (medisch)
wetenschappelijk onderzoek, klinische studies en opleidingen over medicinale cannabis,

l) door samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners die dezelfde doelstellingen
nastreven, en anderen,
m) door als Algemeen Nut Beogende Instelling te opereren en de ANBI status ook te
verkrijgen,
n) door alle overige wettige middelen in te zetten die aan het doel dienstig zijn of kunnen
zijn.
DUUR
Artikel 3
De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze
statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden
daaronder de gewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is
bedoeld.
2. Gewone leden zijn zij, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Het gaat om natuurlijke personen die de
statuten en de besluiten van de vereniging onderschrijven. De minimumleeftijd om lid te worden
is 18 jaar. Het bestuur kan voor de definitieve toelating het advies vragen van de
ballotagecommissie.
De samenstelling van de ballotagecommissie en haar specifieke taken worden in het
huishoudelijke reglement vastgesteld (de voorzitter is in ieder geval een vast lid van de
commissie).
3. Ereleden zijn gewone leden of niet-leden die, op grond van bijzondere verdiensten voor de
vereniging, als zodanig door het bestuur zijn voorgedragen en door de algemene ledenvergadering
zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
Het erelidmaatschap alleen geeft geen stemrecht in de algemene ledenvergadering.
5, Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en ereleden zijn
opgenomen.
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging in sommige
gevallen (die in het huishoudelijke reglement omschreven moeten worden) mogelijk, indien van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat hij het lidmaatschap langer voortzet.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan
plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende verenigingsjaar.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging blijft handelen, ook nadat
het lid door het bestuur op het laakbare handelen of nalaten is gewezen. Beroep tegen het
bestuursbesluit staat open bij de algemene ledenvergadering. Tijdens de beroepsprocedure is het
lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap op initiatief van een lid in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te
bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de
commissie van beroep.
DONATEURS
Artikel 7
Donateurs zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig
zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan
de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld.
Donateurs kunnen hun donateurschap met schriftelijke melding aan het bestuur met onmiddellijke
ingang doen eindigen.
GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de
donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks lidmaatschapsbijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn van bijdrageplicht vrijgesteld.
BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Twee of meer
bestuursfuncties zijn in principe niet verenigbaar in één persoon, tenzij in geval van overmacht of
gebrek aan geschikte of beschikbare kandidaten.
2. Via een transparante procedure en op basis van de relevantie van hun achtergrond ten opzichte
van de doelen van de vereniging selecteert het zittende bestuur kandidaten, die aan de algemene
ledenvergadering ter benoeming als bestuurslid worden voorgedragen. Het lidmaatschap van de
vereniging is niet per se een eis om als bestuurslid voorgedragen en benoemd te worden. Welllicht
moeten alle bestuursleden aan de integriteitseisen voldoen die de ANBI- status met zich
meebrengt. De algemene ledenvergadering stelt binnen de in lid 1 genoemde grenzen, het aantal
bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.
4. Bestuursleden worden benoemd voor zes jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het
bestuur op te maken rooster, een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar.
5. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt
zijn bevoegdheden.
6. In geval van overmacht is het bestuur niet verplicht om de eerder geïnde lidmaatschapsgelden
te restitueren, noch is het bestuur daarvoor aansprakelijk te stellen.
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in uitvoering van hun functie gemaakte kosten.
Artikel 10
Een bestuurder defungeert:

a.
b.
c.
d.
e.

door zijn overleden;
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zin aftreden (al dan niet volgens het in artikel 9 lid 4 bedoelde rooster van aftreden);
door ontslag;
door het niet (langer) voldoen aan de vereisten volgende uit de integriteitstoets voor
bestuursleden van een algemeen nut beogende instelling (“ANBI”).
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging,
taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur of aan een eventuele
directeur van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten, van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt.
Artikel 12
1.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de
vereniging binnen de grenzen va de volmacht te vertegenwoordigen.
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is
gevestigd of in een andere plaats inclusief elektronische omgevingen waarvan kan worden
aangenomen dat de meeste leden deze tijdig en zonder problemen kunnen bereiken, een en ander
met inachtneming van dienaangaande in de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid
(Noodwet).
Artikel 14
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben ereleden, en (niet-geschorste) gewone
leden, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot dat gedeelte van de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Indien een algemene ledenvergadering binnen een elektronische omgeving (via internet) wordt
gehouden zal het bestuur een daartoe geschikt software op de website van de vereniging
installeren, waarbij er met alle juridische implicaties van het vergaderen via internet, zoals digitale
handtekening, inlogverificatie, etc. rekening wordt gehouden.
3. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn gewone leden. Ieder van hen heeft één
stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een gevolmachtigde kan slechts namens maximaal 2
volmachtgevers stemmen.
4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene ledenvergadering.
5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden
gehouden.
6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 15
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag
van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in
eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
de notulist van die vergadering ondertekend.
Artikel 16
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden vooraf ondertekend door de penningmeester.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene
ledenvergadering, jaarlijks, een kascommissie onder leden die geen deel van het
bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage
in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. De kascommissie doet verslag van de
vergadering van haar bevindingen en stelt voor het bestuur al dan niet decharge te verlenen.
Artikel 17
1.Naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering zoals bedoeld in het vorige artikel, worden
algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering,
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de
notulen.
3. De bijeenroeping der algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk/elektronische
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
COMMISSIES
Artikel 18
De vereniging kent commissies, waaronder de ballotagecommissie, de ethische commissie, de
commissie van beroep, de kascommissie, etc. De leden van de commissies worden benoemd door
de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur met een volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen.
Doel en werkwijze van de commissies en van de raad van toezicht worden vastgesteld door de
algemene ledenvergadering en worden vermeld in het huishoudelijk reglement.
RAAD VA TOEZICHT
Artikel 19
1. De algemene ledenvergadering kan een raad van toezicht benoemen. De raad van toezicht heeft
tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de
vereniging alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de deze statuten of in het
huishoudelijk regelement aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.

2. De raad van toezicht bestaat uit de door de raad van toezicht vast te stellen aantal van tenminste
drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. In
vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en
bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen
betreffende de aangelegenheden van de vereniging die deze mocht verlangen. De raad van
toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere
gegevens dragers van de vereniging.
7. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de vereniging in de uitoefening van zijn taak
doen bijstaan door een of meer deskundigen.
8. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a. door zijn overleden;
b. door het verlies over het vrije beheer van zijn vermogen;
c. door zijn aftreden;
d. tot zijn toetreding tot het bestuur;
e. door ontslag hem verleend door de raad van bestuur.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van
de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens
ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
9. Aan de leden van de raad van toezicht kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden
aan de leden van de raad van toezicht op vertoon van de bewijstukken vergoed.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20
Het huishoudelijk reglement wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de algemene
ledenvergadering met een volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 21
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld. Besluiten over statutenwijziging kunnen slechts worden genomen met
een volstrekte meerderheid van het aantal geldig stemmen waarbij tenminste 40% van de
stemgerechtigden aanwezig zijn. Indien dit quorum niet aanwezig is, kan het voorstel in een
volgende vergadering zonder quorum worden aanvaard of verworpen met een volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het initiatief om een voorstel tot statutenwijziging uit te brengen ligt bij het bestuur.
3. De algemene ledenvergadering kan van het bestuur eisen dat het voorstel tot statutenwijziging
eerst aan de raad van toezicht ter advisering wordt voorgelegd.
Het advies en het voorstel worden dan samen aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
4. De Statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden. Ieder
van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. De bestuursleden zijn verplicht er zorg voor te dragen dat een authentiek afschrift van de akte
van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging
luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden
Handelsregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22
1. Het bepaalde in Artikel 21 leden 1, 2, 3, 4 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming
vast voor het eventuele batig saldo overeenstemming met het doel van de vereniging. Het
eventuele positieve saldo wordt namelijk aan een ANBI besteed met een soortgelijke doelstelling.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam de worden toegevoegd worden: “in liquidatie”.
5. De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de
vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging
opgave aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende
twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als
zodanig is aangewezen.
REGLEMENTEN
Artikel 23
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
reglementen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3.Voorstellen tot vaststelling en tot wijziging van een reglement horen bij de taken van het
bestuur. Zulke voorstellen worden dan aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Voor
vaststelling en wijziging van (huishoudelijk) reglement(en) kan met een gewone meerderheid van
geldig uitgebrachte stemmen worden volstaan.
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zal worden voorgesteld. Besluiten over statutenwijziging kunnen slechts worden genomen met
een volstrekte meerderheid van het aantal geldig stemmen waarbij tenminste 40% van de
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