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STATUTENWIJZIGING
Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen)
Op [passeerdatum] verscheen voor mij, mr. Marcus Jacobus Scholten, notaris te
Amersfoort:
[comparant].
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
a. dat bij akte op elf februari tweeduizend tien verleden voor mr. A. Veldhuizen,
destijds notaris te Amersfoort is opgericht de vereniging: Vereniging
Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende te 5071 RH Udenhout, Kuil 2 c, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 34380928, hierna te noemen: Vereniging;
b. dat de statuten van de Vereniging in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien
niet zijn gewijzigd;
c. dat in de algemene vergadering van de Vereniging, gehouden op [+]
besloten is tot wijziging van de statuten van de Vereniging;
d. dat comparant in laatst gemelde vergadering werd gemachtigd de gewijzigde
statuten in een notariële akte te doen vastleggen;
e. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te
hechten exemplaar van de notulen van gemelde vergadering.
Alsnu verklaarde de comparant, handelend als gemeld, naar aanleiding van
gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren:
dat artikel 4 lid 3 is gewijzigd en luidt als volgt:
"3. Aspirant leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5 zijn toegelaten en:
a.
arts in opleiding tot huisarts (AIOS) zijn of huisarts in
dienstverband of huisarts functionerend als vaste waarnemer; en
b.
waarmee een tussen de Vereniging en het betreffende aspirant lid
van kracht zijnde intentieovereenkomst bestaat, waarin de intentie
is opgenomen dat het aspirant lid binnen twee (2) jaar nadat het
aspirant lid is toegelaten tot de Vereniging, praktijk houdend
huisarts zal worden als genoemd onder artikel 4 lid 2 sub a.
Aspirant leden kunnen niet zijn de personen als genoemd onder sub a
met wie na het eindigen van de in sub b genoemde periode een van
kracht zijnde overeenkomst bestaat als genoemd onder sub b, tenzij het
bestuur anders besluit.
Aspirant leden kunnen deelnemen aan ledenraadplegingen maar
hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering (ALV). Zij
betalen een gereduceerd contributiebedrag."
dat artikel 8 lid 2 is gewijzigd en luidt als volgt:
"2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering
benoemd. Ook personen die geen lid van de vereniging zijn, kunnen tot
bestuurslid van de vereniging worden benoemd. Buiten de leden om kan
in het bestuur maximaal één niet-lid zitting hebben. De bestuursleden
worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar. Een bestuurslid is
onbeperkt herkiesbaar."
dat artikel 8 lid 4 is gewijzigd en luidt als volgt:
“4. Het bestuur kiest uit zijn midden tenminste een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het
bestuur voorziet zelf in de verdeling van de overige functies, tenzij de
algemene ledenvergadering zich het recht voorbehoudt om de voorzitter
te benoemen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in
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één persoon worden verenigd. Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn
midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet
de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is aangewezen.
Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur,
berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende
lid van het bestuur. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van
het bestuur zal ieder lid het recht hebben een algemene
ledenvergadering bijeen te roepen met uitsluitend het doel om één (1) of
meer bestuursleden te benoemen of één (1) of meer personen aan te
wijzen die in staat en bereid zijn het bestuur tijdelijk op zich te nemen.”
dat artikel 8 lid 6 is gewijzigd en luidt als volgt:
“6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het
bepaalde in de artikelen 12 en 13 voor zoveel mogelijk van toepassing.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de
besluitvorming indien hij daarbij een direct of een indirect persoonlijk
belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vereniging en de met
haar verbonden organisatie. Wanneer het bestuur daardoor geen besluit
kan nemen wordt het besluit genomen door het bestuur onder
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten
grondslag liggen.”
dat na artikel 12 lid 8 de volgende leden aan artikel 12 worden toegevoegd
luidende als volgt:
“9. De bestuursleden hebben als zodanig een raadgevende stem in de
algemene ledenvergadering.
10. Zodra het bestuur hiertoe besluit is een lid bevoegd het in lid 1
genoemde stemrecht uit te oefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel.
11. Voor de toepassing van het in lid 10 bepaalde is vereist dat de
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen
ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
12. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de
algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel
worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van
de vergadering worden uitgebracht. Het bestuur stelt de termijn vast
waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke
termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van
de vergadering.
13. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden dan bij de
oproeping tot de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.”
dat na artikel 18 een artikel 19 aan de statuten is toegevoegd dat luidt als
volgt:
“OVERGANGSBEPALING BESTUUR
Artikel 19
1. Ten aanzien van de bestuursleden die ten tijde van het kracht worden
van de onderhavige statutenwijziging in functie zijn, geldt dat de in
artikel 8 lid 2 genoemde zittingstermijn direct op hen van toepassing is,
zodat hun zittingstermijn is verlengd met twee jaar.
2. Dit artikel en dit opschrift vervalt zodra de betreffende bestuursleden zijn
gedefungeerd.”
BIJLAGE
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:
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- voornoemde notulen.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparant en mij, notaris ondertekend.
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