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Kenmerk: 22176.01IZ
Annexen: * (notulen algemene ledenvergadering, goedkeuring)

STATUTENWIJZIGING NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ARBEIDS- EN 
BEDRIJFSGENEESKUNDE

Vandaag, * verscheen voor mij, mr. Rob Cremers, notaris te Purmerend:
*,
die handelde als schriftelijk gemachtigde van de algemene ledenvergadering van 
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging voor 
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: 
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder 
dossiernummer 40479126, hierna te noemen: de vereniging, tot het 
vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging 
blijkt uit het hierna te vermelden besluit van de algemene ledenvergadering van 
de vereniging.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende 
verklaard.
INLEIDING
1. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd bij

akte op twee november tweeduizend zeventien verleden voor een
waarnemer van mr. E.G. Vorst, notaris te Amsterdam.

2. De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in de vergadering
gehouden op * besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de
aan deze akte gehechte bijlage.

3. De verschenen persoon is door de algemene ledenvergadering van de
vereniging gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te
leggen.

GOEDKEURING
De voor de statutenwijziging op grond van artikel 18 lid 6 onder a van de 
statuten vereiste goedkeuring van het federatiebestuur van de vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: 
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder 
dossiernummer 40476133, is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte 
gehecht stuk.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging
I. wordt artikel 10 lid 1 en lid 3 van de statuten met onmiddelijke ingang

gewijzigd als volgt:
1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
d. ontzetting.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door
het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met
vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
a. als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het

lidmaatschap; of
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b. als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen 
ten opzichte van de vereniging niet nakomt; of

c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren.

Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het 
lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft 
verschuldigd.

II. wordt aan artikel 18 van de statuten van de vereniging de volgende leden 7, 
8 en 9 met onmiddelijke ingang toegevoegd als volgt:
7. Een stemgerechtigd  erelid, gewoon lid en aspirant lid kan zijn stemrecht 

ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, 
op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan 
kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het 
stemrecht kan uitoefenen.
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het 
elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de 
oproeping bekend gemaakt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de 
algemene vergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is 
genomen.

9. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden 
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het 
onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping 
aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze 
plaatsgevonden.

SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Purmerend, op de datum in het hoofd van deze 
akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte 
is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte 
te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen 
uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.


