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MR. J.W. WEGGEMANS
notaris
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, drieëntwintig juni twee duizend zestien, verscheen voor mij, mr. Jan Wim ___
Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: _________________
mevrouw Sylvia Martha Bea Peper-Geukes, kantooradres 9698 AA Wedde, _______
Hoofdweg 25, geboren te Vlagtwedde op tweeëntwintig februari negentienhonderd __
negenenzestig, ___________________________________________________
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ______________________
1. de heer Albert Schreuder, wonende te 3583 VB Utrecht, Dillenburgstraat 13, ____
geboren te Groningen op zeven februari negentienhonderd eenenvijftig, zich ____
legitimerende door middel van zijn paspoort nummer BX2177676, gehuwd; ____
2. mevrouw Maria Gertruda Petronella Lagro, wonende te 3015 XD Rotterdam,____
Breitnerstraat 79B, geboren te Nijmegen op veertien april negentienhonderd ____
negenenzestig, zich legitimerende door middel van haar paspoort nummer ______
NXF499D42, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, __________________
bij het geven van hun volmacht handelend als penningmeester respectievelijk ______
secretaris van de te Hilversum gevestigde vereniging Nederlandse Vereniging voor _
Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (feitelijk adres: _____
Koningin Julianalaan 15, 3738 VA Maartensdijk) en als zodanig deze rechtspersoon _
overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, welke rechtspersoon _
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer _
40408583. ______________________________________________________
INLEIDING ____________________________________________________
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: _________________________
- dat de volmachtgevers respectievelijk penningmeester en secretaris zijn van de __
vereniging Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en __________
Internationale Gezondheidszorg, gevestigd te 3738 VA Maartensdijk. Koningin __
Julianalaan 15; ________________________________________________
- dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op tien mei ___
tweeduizendtien verleden voor Mr. Mathias Anna Maria Kessels, Notaris te _____
Asten; ______________________________________________________
- dat bij besluit van de algemene ledenvergadering (bij het nemen van welk besluit _
aan alle statutaire eisen, gesteld in de statuten van de vereniging is voldaan) in een
vergadering gehouden op acht april tweeduizendzestien de statuten van de ______
vereniging zijn gewijzigd en geheel opnieuw zijn vastgesteld; _______________
- dat de volmachtgevers bij besluit van gemelde ledenvergadering zijn gemachtigd _
deze statutenwijziging in een notariële akte vast te leggen; _________________
- dat van gemelde besluiten blijkt uit de notulen van bedoelde vergadering, ______
waarvan een door de secretaris gewaarmerkt exemplaar aan deze akte zal worden _
gehecht; _____________________________________________________
- dat bij voormeld besluit van de ledenvergadering de statuten gewijzigd zijn _____
vastgesteld als volgt: ____________________________________________
"Naam, zetel en duur ______________________________________________
Artikel 1 _______________________________________________________
1. De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Tropische ______
Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. ______________________
2. Zij heeft haar zetel te Maartensdijk __________________________________
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. _______________________
Doel __________________________________________________________
Artikel 2 _______________________________________________________
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1. De vereniging heeft ten doel: ______________________________________
1. de bevordering van de gezondheid en gezondheidszorg in lage- en _________
middeninkomenslanden; _______________________________________
2. vanuit het perspectief van de mondiale gezondheidszorg een bijdrage te _____
leveren aan de Nederlandse gezondheidszorg. _______________________
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van onderwijs, onderzoek,
pleitbezorging en het fungeren als platform voor haar leden en andere_________
professionals werkzaam in de tropische geneeskunde en internationale ________
gezondheidszorg en door een goede voorbereiding van de uitzending van artsen __
en ander gezondheidszorgpersoneel. Voorts door wettige middelen welke dit doel _
kunnen bevorderen, onder meer door: ________________________________
a. het uitschrijven van vergaderingen, waar leden of daartoe uitgenodigde _____
personen voordrachten houden over onderwerpen als bedoeld in het eerste lid
van dit artikel; ______________________________________________
b. het publiceren van voordrachten op het gebied der onderwerpen onder a. ____
genoemd; _________________________________________________
c. het verlenen van steun aan werkzaamheden als in het eerste lid bedoeld; ____
d. het instellen van commissies en werkgroepen; _______________________
e. het behartigen van de belangen van het vakgebied onder het eerste lid van dit _
artikel genoemd en haar beoefenaren; _____________________________
f. het bevorderen van integer, verantwoordelijk en professioneel gedrag van ___
leden van de NVTG en andere gezondheidswerkers, op basis van de ________
Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg van de NVTG. __
Lidmaatschap ___________________________________________________
Artikel 3 _______________________________________________________
De vereniging kent gewone leden en ereleden. _____________________________
Artikel 4 _______________________________________________________
1. Gewoon lid van de vereniging kunnen zijn beoefenaars der geneeskunde en _____
aanverwante wetenschappen en diegenen die zich uit hoofde van hun beroep ____
nauw betrokken voelen bij de Tropische Geneeskunde en Internationale ________
Gezondheidszorg. ______________________________________________
2. Aanmelding voor het gewoon lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail worden
gedaan bij de secretaris van het bestuur. ______________________________
3. Het bestuur beslist in hoogste instantie over de toelating als gewoon lid. _______
4. Gewone leden hebben toegang tot de ledenvergaderingen, kunnen aan de ______
beraadslagingen deelnemen, hebben stemrecht en het recht van introductie. Zij __
betalen contributie. _____________________________________________
Artikel 5 _______________________________________________________
Op voordracht van het bestuur kunnen door de ledenvergadering benoemd worden __
tot erelid, zij, die zich op het gebied der tropische geneeskunde of aanverwante _____
wetenschappen bijzonder hebben onderscheiden of die zich voor de vereniging _____
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij hebben dezelfde rechten als gewone ____
leden, doch betalen geen contributie. ___________________________________
Artikel 6 _______________________________________________________
Het lidmaatschap eindigt: ___________________________________________
a. door het overlijden van het lid; _____________________________________
b. door opzegging van het lid; _______________________________________
c. door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft _
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te ____
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ________
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lidmaatschap te laten voortduren; __________________________________
d. door ontzetting. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op _
onredelijke wijze benadeelt. _______________________________________
Artikel 7 _______________________________________________________
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn ____
opgenomen. _____________________________________________________
Bestuur ________________________________________________________
Artikel 8 _______________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf gewone bestuursleden, die door de _______
algemene ledenvergadering uit de gewone leden worden benoemd, voor de tijd __
van drie jaar alsmede uit ten hoogste twee buitengewone bestuursleden, die _____
kunnen worden benoemd overeenkomstig het in lid 2 bepaalde. De aftredend ____
penningmeester is steeds terstond herkiesbaar, de overige bestuursleden zijn voor
een tweede periode van drie jaar terstond, doch daarna eerst na één jaar ______
herkiesbaar __________________________________________________
2. Het bestuur zelf is bevoegd één of twee buitengewone bestuursleden te benoemen _
uit de gewone leden van de vereniging voor de periode tot de eerstvolgende _____
jaarvergadering. Directe herbenoeming door het bestuur voor een tweede termijn
is niet mogelijk. _______________________________________________
3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering voor drie jaar in functie _
verkozen. De penningmeester kan na elke termijn opnieuw benoemd worden, ____
overige bestuursleden kunnen eenmalig voor een tweede periode benoemd ______
worden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris aan. Het kan voor elk ___
hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer _
dan één functie bekleden. _________________________________________
Artikel 9 _______________________________________________________
1. De voorzitter en secretaris van het bestuur of, bij ontstentenis van één van hen of _
van beiden, hun plaatsvervangers vertegenwoordigen de vereniging in en buiten _
rechte. ______________________________________________________
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen _
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ________________
Artikel 10 ______________________________________________________
1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ___
ontslagen. ___________________________________________________
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: _____________________________
a. na afloop van de tijd, waarvoor het bestuurslid is benoemd; _____________
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; en ____________
c. door bedanken. _____________________________________________
Jaarverslag - Rekening en verantwoording _______________________________
Artikel 11 ______________________________________________________
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. ____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige __
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen _
kunnen worden gekend. __________________________________________
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na ___
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de __
algemene ledenvergadering, zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een __
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in _
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. ______________________________
Algemene ledenvergaderingen ________________________________________
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Artikel 12_______________________________________________________
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden ___
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ________
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ____
algemene ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In deze vergadering _
komen ondermeer aan de orde: ____________________________________
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 en de _
begroting voor het volgend jaar; _________________________________
b. voorziening in eventuele vacatures. _______________________________
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor __
de vergadering. _____________________________________________
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur __
dit wenselijk oordeelt. ___________________________________________
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal ___
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen _____
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn _
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen ___
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping _____
overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in _______
tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. __
Artikel 13_______________________________________________________
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De __
oproeping geschiedt aan de adressen van de leden volgens het ledenregister ____
bedoeld in artikel 7._____________________________________________
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. ______________
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ____________
Artikel 14_______________________________________________________
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de _______
uitgebrachte stemmen. ___________________________________________
2. Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____________
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft __
verkregen, heeft een tweede stemming plaats.___________________________
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden ___
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft __
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. _______
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) ___
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming _
is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorgaande _______
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. ____________________
Is bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één ___
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen _
bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. _______
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot _
wie van beiden is gekozen. ________________________________________
5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,
dan is het verworpen. ___________________________________________
6. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Stemming over zaken _______
geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst ___
acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke __
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stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ____________________
Besluitvorming over personen en zaken bij acclamatie is mogelijk, tenzij een ____
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt._________________________
Geldmiddelen ___________________________________________________
Artikel 15 ______________________________________________________
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de gewone leden, ___
waarvan het bedrag jaarlijks in de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, ___
giften, rente van belegde gelden en eventuele andere baten. ___________________
Statutenwijziging en ontbinding _______________________________________
Artikel 16 ______________________________________________________
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de __
mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. _____
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een __
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van voorstel, waarin de voorgedragen wijziging ______
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter _____
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. _
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. ____________________________________________________
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte _
is opgemaakt. _________________________________________________
Artikel 17 ______________________________________________________
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene _______
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing. ___________________________________
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de _
bestemming vast voor het batig saldo. In andere gevallen van ontbinding wordt de
bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Een batig __
liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut ______
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een ____
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut __
beoogt en die een soortelijke doelstelling heeft. _________________________
Huishoudelijk reglement ____________________________________________
Artikel 18 ______________________________________________________
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en ___
wijzigen. ____________________________________________________
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen _
dwingend recht bevat, noch met de statuten.". __________________________
VOLMACHT RECTIFICATIE _______________________________________
De comparante, handelend als gemeld, geeft bij deze volmacht aan een ieder van de __
medewerkers van genoemde notaris mr. J.W. Weggemans, dan wel diens waarnemer _
of ambtsopvolger, met de macht van substitutie, om - voor zover nodig - namens haar
volmachtgevers alle handelingen te verrichten nodig voor het herstellen van fouten en
het aanbrengen van zodanige wijzigingen in de tekst door middel van een akte van __
rectificatie, als nodig mocht blijken om te komen tot effectuering van de in deze akte _
genoemde rechtshandelingen. ________________________________________
VOLMACHT ___________________________________________________
Van voormelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten, die aan deze akte ____
zullen worden gehecht. Van het bestaan van gemelde volmachten is mij, notaris, ____
genoegzaam gebleken. _____________________________________________
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SLOT AKTE ___________________________________________________
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken _
comparante is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe ___
bestemde document vastgesteld. _______________________________________
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wedde (gemeente Bellingwedde) op de _
datum in het hoofd van deze akte vermeld. _______________________________
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De __
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen _
en met de inhoud in te stemmen. ______________________________________
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij,___
notaris, ondertekend. _______________________________________________
(volgen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT
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