Dos : 25007876
Ref : KF/CE (110106.1)
STATUTENWIJZIGING VERENIGING

/.

Heden, zes april tweeduizend en zes
verschijnt voor mij, mr. Kees Hendrikus Josef Flink, notaris te Utrecht:
mevrouw Carolina Helena Jacqueline Eyndhoven, geboren te Spakenburg
op zesentwintig december negentienhonderd zevenenzeventig, die inzake
deze akte haar adres heeft te 3581 CG Utrecht, Maliebaan 81,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de heer
Bart Adèr, wonende te Rotterdam, met adres Putselaan 52 D (postcode
3074 JC), geboren te Rotterdam op veertien mei negentienhonderd
vijfenvijftig, paspoortnummer: NB9098684,
die bij het verlenen van de volmacht handelde als voorzitter van de hierna
genoemde vereniging en als zodanig belast met de uitvoering van het
hierna genoemde besluit tot statutenwijziging.
De comparante verklaart:
- dat de algemene vergadering van de te Rotterdam gevestigde
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Districts Huisartsen
Vereniging, DHV VI: Rotterdam e.o., met adres te 3067 KW
Rotterdam, Schorpioenstraat 278, op zevenentwintig oktober
tweeduizend en vijf heeft besloten tot de onderhavige
statutenwijziging;
- dat van gemeld besluit van de algemene vergadering
blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift.
- dat van de goedkeuring van de Landelijke Huisartsen Vereniging
met de onderhavige statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte
gehecht geschrift.
De comparante verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de
statuten van de vereniging in hun geheel te wijzigen, zodat deze komen te
luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en zetel.
1. De vereniging is genaamd “LHV-Huisartsenkring District Rotterdam ”.
2. De LHV-Huisartsenkring District Rotterdam is een vereniging, zoals
bedoeld in de artikel 13 van de statuten van de Landelijke Huisartsen
Vereniging, bij afkorting “LHV”.
Artikel 2. Doel.
1. De LHV-Huisartsenkring District Rotterdam heeft ten doel:
a. de beleidsinput namens de leden van de LHV-Huisartsenkring
District Rotterdam naar de LHV te verzorgen;
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b. op regionaal niveau de sociaal-economische belangen van de
leden te behartigen;
c. op regionaal niveau de belangen van de leden te behartigen ten
aanzien van de infrastructuur en de organisatie van de
huisartsenzorg;
d. de leden te ondersteunen met ledenservice.
2. De LHV-Huisartsenkring District Rotterdam tracht dit doel onder meer
te bereiken door:
a. een actieve eigen regionale beleidsvoering binnen de grenzen van
het LHV-beleid;
b. bij de bestuurlijke taakuitoefening gebruik te maken van het
bureau van de LHV op basis van service level agreements.
Artikel 3. Duur.
De LHV-Huisartsenkring District Rotterdam is feitelijk op één oktober
tweeduizend vijf ontstaan. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4. Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
december daaropvolgend.
Artikel 5. Leden.
1. De LHV-Huisartsenkring District Rotterdam kent als leden:
a. gewone leden van de LHV die in het gebied van de Kring hun
beroep uitoefenen;
b. kandidaat-leden van de LHV die in het gebied van de Kring hun
praktijk- annex beroepsopleiding volgen;
c. rustende leden van de LHV die in het gebied van de Kring hun
woonplaats hebben.
Artikel 6. Lidmaatschap. Toelating, schorsing en einde lidmaatschap.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden.
2. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging
van het lidmaatschap, eindigt door het verlopen van de termijn. De
geschorste leden behouden gedurende hun schorsing hun
verplichtingen jegens LHV-Huisartsenkring District Rotterdam, doch zij
hebben geen enkel recht en worden op vergaderingen niet toegelaten.
3. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid tegen het einde van een
verenigingsjaar met een opzegtermijn van een maand;
c. door opzegging door het bestuur van de LHV-Huisartsenkring
District Rotterdam ingeval het lid ophoudt te voldoen aan de
vereisten voor het lidmaatschap, zoals in artikel 5 vermeld;
d. ingeval van een kandidaat-lidmaatschap indien dit omgezet wordt
in een gewoon lidmaatschap;
e. en voorts in de gevallen door de wet bepaald.
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4. Een lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen
voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
Artikel 7. Geldmiddelen.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
2. De hoogte van de jaarlijkse contributies van de leden, die in
categorieën kunnen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage
betalen, wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur vastgesteld door de
ledenraad aan de hand van de door haar goed te keuren begrotingen.
3. Bij besluit van de ledenraad kunnen naast de contributie aan de leden
andere geldelijke verplichtingen worden opgelegd.
4. Uit de contributieopbrengsten worden de kosten van de vereniging
gefinancierd.
5. Andere geldmiddelen van de vereniging kunnen zijn giften, donaties
en al hetgeen op andere wijze verkregen wordt, daaronder begrepen
erfstellingen, legaten en testamentaire schenkingen mits sprake is van
beneficiaire aanvaarding.
Artikel 8. Bestuur.
1. Het bestuur bestaat uit drie tot zeven personen, die door de ledenraad
worden benoemd. De benoeming geschiedt, behoudens het bepaalde
in lid 2, uit de leden.
2. De ledenraad kan besluiten dat één of meer leden van het bestuur
buiten de leden worden benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 4.Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als
vijfentwintig leden gezamenlijk.
4. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de ledenraad, genomen in een vergadering
waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigden aanwezig is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ledenraad de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is
de ledenraad vrij in de keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de
benoeming uit die voordrachten.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk
maatregelen te treffen ter voorziening in de vacature(s).
Artikel 9. Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden.
Schorsing.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,
kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

-4-

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af, volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende
is één maal herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in en is
vervolgens slechts één maal herkiesbaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door opzegging door het bestuurslid;
b. in de gevallen door de wet bepaald.
Artikel 10. Bestuursfuncties. Besluitvorming in het bestuur.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan en kan voor deze functies uit zijn midden een
vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie
bekleden.
2. Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is ieder bestuurslid
bevoegd en wel schriftelijk onder opgave van de te behandelen
onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de
bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde
komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is
besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en
geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden en,
op diens verzoek de directeur van het bureau van de LHV, alsmede zij
die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden
toegelaten.
4. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe
gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen
vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht kan via ieder gangbaar
communicatiemiddel uitgebracht worden mits de identiteit van de
verzender met voldoende zekerheid vastgesteld kan worden.
5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze
statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en
ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen
bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij
een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter bepaalt dat
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming
geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. Ieder
bestuurslid is bevoegd te verlangen dat een stemming over personen
schriftelijk geschiedt.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens
afwezigheid wordt door de vergadering zelf voorzien in haar leiding.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door een daartoe
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door de voorzitter aangewezen persoon een besluitenlijst en bondige
notulen opgemaakt, die in dezelfde of de eerstvolgende vergadering
worden vastgesteld en die vervolgens worden ondertekend door de
voorzitter en de notulist.
9. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering op
schriftelijke of andere wijze worden genomen mits het desbetreffende
voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen
van hen zich de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke
verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden. Van een besluit
buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de
voorzitter van het bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid
een verslag opgemaakt dat door de voorzitter wordt ondertekend en
onverwijld ter kennisneming wordt gebracht van alle in functie zijnde
bestuursleden.
ARTIKEL 11. BESTUURSTAAK. VERTEGENWOORDIGING.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd, na raadpleging van de ledenraad, onder zijn
verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door regionale en functionele commissies die door het
bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is bevoegd, na goedkeuring door de ledenraad en na
goedkeuring door het LHV-bestuur, tot oprichting van of deelneming in
rechtspersonen die aanvullende diensten als aanvulling op de eigen
statutaire taken ten behoeve van de leden leveren, mits geen sprake
is van concurrerende activiteiten met hetgeen vermeld is in artikel 2
van de statuten.
4. Het bestuur is, na goedkeuring door de ledenraad, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot
vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de ledenraad
kan tegen derde beroep worden gedaan.
5. Het bestuur wijst uit zijn midden twee afgevaardigden naar de
ledenraad van de LHV aan zoals bedoeld in artikel 16 van de statuten
van de LHV. Het bestuur wijst één van beiden aan die daardoor
bevoegd is om namens de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam de
stemmen in de ledenraad van de LHV uit te brengen. Voor elk van de
afgevaardigden in de LHV-ledenraad kunnen één of meer
plaatsvervangers benoemd worden.
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6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, wordt de
vereniging vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
bestuursleden gezamenlijk.
12. BESTUURSONDERSTEUNING.
1. Het bestuur wordt bij de uitvoering van zijn taak bijgestaan door het
bureau van de LHV.
2. Het bestuur van de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam is
bevoegd om op basis van service level agreements met de directeur
van de LHV overeenkomsten te sluiten zoals genoemd in artikel 2
onder b. van de statuten.
13. Regionale Commissies
1. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak doen uitvoeren door regionale commissies die door het
bestuur worden benoemd.
2. Leden en samenwerkingsverbanden van leden kunnen het bestuur
verzoeken om als regionale commissie de hiervoor genoemde taken
binnen de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam te vervullen.
3. De commissie wordt op grond van een specifieke regionale
taakopdracht belast met de uitvoering van één of meer bestuurstaken
met betrekking tot de regionale belangenbehartiging van de leden en
waarvoor gezien de substantiële omvang van de te
vertegenwoordigen leden de instelling van een regionale commissie
zinvol is.
14. Functionele Commissies
1. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak doen uitvoeren door functionele commissies die door het
bestuur worden benoemd.
2. Leden, samenwerkingsverbanden van leden en specifieke categorieën
van leden kunnen het bestuur verzoeken om als functionele
commissie de hiervoor genoemde taken binnen de LHVHuisartsenkring District Rotterdam te vervullen.
3. De commissie wordt op grond van een specifieke functionele
taakopdracht belast met de uitvoering van één of meer bestuurstaken
met betrekking tot de regionale belangenbehartiging van de leden en
waarvoor gezien de substantiële omvang van de te
vertegenwoordigen leden de instelling van een functionele commissie
zinvol is.
Artikel 15. Ledenraad. Samenstelling. Toegang.
1. Aan de ledenraad komen in de LHV-Huisartsenkring Rotterdam alle
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur
zijn opgedragen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de LHVHuisartsenkring District Rotterdam en heeft met betrekking tot de gang
van zaken bij de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam de
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uiteindelijke zeggenschap en de eindverantwoordelijkheid.
2. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden
worden benoemd. In verband met deze benoeming kunnen leden zich
in samenwerkingsverbanden van ten minste vier leden organiseren.
De leden doen jaarlijks opgave of zij hun stem individueel dan wel via
een bepaald samenwerkingsverband zullen uitbrengen. Voor iedere
afgevaardigde van een samenwerkingsverband kunnen één of meer
plaatsvervangers benoemd worden.
3. Toegang tot de ledenraad hebben de afgevaardigden, het bestuur en
alle leden van de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam die niet
geschorst zijn alsmede het bestuur en het bureau van de LHV.
4. Aan de beraadslagingen nemen deel de afgevaardigden, het bestuur
en de leden van de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam.
5. Over de toelating van anderen dan in lid 3 bedoelde personen, beslist
het bestuur.
Artikel 16. Bijeenroeping ledenraad. Leiding.
1. In het tweede en vierde kwartaal van ieder jaar wordt door het bestuur
een ledenraad bijeengeroepen.
2. Bovendien wordt een ledenraad bijeengeroepen:
a. wanneer het bestuur zulks nodig acht;
b. in alle overige gevallen waarin de statuten of de wet dit
voorschrijven.
3. De oproeping en agenda met de te behandelen agendapunten voor de
ledenraad worden tijdig aan de afgevaardigden, de leden van de
regionale LHV-Huisartsenkring commissies en aan de leden
toegezonden, dan wel bij schriftelijke convocatie aan alle leden
bekend gemaakt. De leden kunnen ook door middel van elektronische
media van de oproeping en agenda in kennis worden gesteld. De
termijn van oproeping is nader bepaald bij huishoudelijk reglement.
4. Punten, die niet op de gepubliceerde agenda voorkomen, kunnen
alleen dan in de ledenraad op de agenda worden geplaatst en in
behandeling worden genomen indien:
a. nog vóór de algemene ledenvergadering de afgevaardigden, de
leden van de regionale LHV-Huisartsenkring commissies en de
leden schriftelijk van die voorstellen op de hoogte zijn gesteld; en
b. tenminste twee derde gedeelte van het op de algemene
ledenvergadering aanwezige aantal stemmen beslist dat deze
voorstellen behandeld dienen te worden.
5. Tenminste twee regionale LHV-Huisartsenkring commissies of
vijfentwintig leden gezamenlijk kunnen het bestuur schriftelijk
verzoeken een ledenraad uit te schrijven. Wanneer het bestuur niet
binnen veertien dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek
daaraan gevolg geeft, in die zin dat de vergadering van de ledenraad
niet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek gehouden zal
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worden, hebben de verzoekers het recht zelf tot bijeenroeping van de
betreffende vergadering van de ledenraad over te gaan op de wijze
waarop het bestuur een ledenraad bijeenroept.
6. De voorzitter van het bestuur leidt de ledenraad.
7. Bij diens afwezigheid zal één der andere bestuursleden als leider van
de vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenraad daarin zelf.
8. Op voorstel van het bestuur en met goedvinden van de ledenraad kan
ook een ander, al dan niet lid van de vereniging, de vergadering van
de ledenraad voorzitten.
Artikel 17. ledenraad. Stemrecht.
1. Alle stemmingen geschieden mondeling.
2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders
bepalen.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Wordt bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte
meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats.
Verkrijgt ook hierbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft
herstemming plaats over de twee personen, die bij de laatste
stemming de meeste stemmen verkregen.
5. Ingeval van staking van stemmen bij verkiezing van personen beslist
het lot; ingeval van staking van stemmen over andere zaken wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Ten aanzien van de navolgende besluiten geldt dat deze slechts
kunnen worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid, zoals
in het betreffende artikel omschreven:
a. artikel 8 lid 4;
b. artikel 21 lid 1 onder d;
c. artikel 22 lid 3 onder d;
d. artikel 23;
e. artikel 24 lid 1 onder b.
7. Het aantal namens de samenwerkingsverbanden, zoals genoemd in
artikel 15 lid 2, door de afgevaardigden in de LHV-Huisartsenkring
District Rotterdam ledenraad uit te brengen stemmen, wordt aan het
begin van verenigingsjaar door het bestuur van de LHVHuisartsenkring District Rotterdam vastgesteld. Bij de vaststelling van
het aantal uit te brengen stemmen per afgevaardigde is het aantal
leden dat het samenwerkingsverband vertegenwoordigt, bepalend.
Artikel 18. Onverenigbare functies
Het lidmaatschap van het LHV-Huisartsenkringbestuur en van het LHVbestuur zijn onverenigbaar en derhalve niet toegestaan.
Artikel 19. Jaarverslag.
1. Het bestuur brengt op een vergadering van de LHV-Huisartsenkring
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District Rotterdam ledenraad binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens de verlenging van deze termijn door de
ledenraad, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de LHVHuisartsenkring District Rotterdam 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; de financiële gegevens van de
afdelingen maken deel uit van deze stukken. Deze stukken worden
ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
opgave van redenen melding gemaakt. Na het verloop van de termijn
kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke leden van het
bestuur dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. De ledenraad benoemt een accountant dan wel een organisatie
waarin zodanige accountants samenwerken, die de rekening en
verantwoording van het bestuur onderzoekt, aan de ledenraad een
verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur verslag
van zijn bevindingen uitbrengt. Het bestuur is verplicht aan de
accountant alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken
en bescheiden van de vereniging te geven.
3. Goedkeuring door de ledenraad van dit jaarverslag en van de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot kwijting voor het door hen
gevoerde bestuur.
Artikel 20. Naleving besluiten ledenraad.
De leden zijn gehouden de besluiten, genomen door de ledenraad te
goeder trouw na te leven.
Artikel 21. Goedkeuring statuten. Wijziging statuten.
1. Naast de goedkeuring door het bestuur van de LHV is voor een
wijziging van de statuten vereist, dat:
a. van het daartoe strekkende voorstel bij de oproeping van de
ledenraad melding is gemaakt en de tekst daarvan waarin de
voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen tenminste vier
weken voor deze vergadering ten kennis is gebracht van de leden;
b. het daartoe strekkende voorstel is uitgegaan van het bestuur;
c. het daartoe strekkende voorstel, waarin de voorgestelde
wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ter inzage is gelegd ten
kantore van de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam, ten
minste een week voor de vergadering tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden;
d. het voorstel door de ledenraad wordt aangenomen met tenminste
twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking, dan nadat daar
van een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd
deze akte te verlijden.
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Artikel 22. Huishoudelijk reglement. Vaststelling. Wijziging.
1. De ledenraad kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk
reglement vaststellen, alsmede de wijzigingen hiervan.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke
strijdig zijn met de wet of de statuten van de LHV en van de LHVHuisartsenkring District Rotterdam.
3. Voor de vaststelling of wijziging van dit huishoudelijk reglement is
vereist dat:
a. van het daartoe strekkende voorstel bij de oproeping van de
ledenraad ledenvergadering melding is gemaakt en de tekst
daarvan waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn
opgenomen één week voor deze vergadering ten kennis is
gebracht van de afgevaardigden en de leden;
b. het daartoe strekkende voorstel is uitgegaan van het bestuur;
c. het daartoe strekkende voorstel, waarin de voorgestelde
wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ter inzage is gelegd ten
kantore van de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam, ten
minste één week voor de vergadering tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden;
d. het voorstel door de ledenraad wordt aangenomen met tenminste
twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 23. Omzetting, Fusie. Splitsing.
Op de besluiten tot omzetting, fusie en splitsing van de vereniging zijn
bepalingen terzake van statutenwijziging van overeenkomstige
toepassing.
ARTIKEL 24. ONTBINDING.
1. Ontbinding van de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam kan slechts
plaatsvinden:
a. als een daartoe strekkend voorstel, dat vooraf de goedkeuring van
het bestuur van de LHV moet hebben verkregen, is opgenomen bij
de oproeping voor de ledenraad en tenminste vier weken voor die
vergadering van de ledenraad ter kennis is gebracht van de leden;
b. indien het voorstel door de ledenraad wordt aangenomen met
tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het bestuur is belast met de vereffening.
3. Het batig saldo van de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam zal
worden bestemd op de wijze, zoals bij het besluit van de ledenraad tot
ontbinding is vastgesteld.
ARTIKEL 25. SLOTBEPALING.
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement
niet voorzien, alsmede ingeval van twijfel over de uitleg van enig bepaling
daarvan, beslist het bestuur.
Artikel 26. Overgangsbepaling.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 worden de bestuurders voor
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de eerste maal bij deze akte benoemd.
VOLMACHT
Van de volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, welke
aan deze akte wordt gehecht.
SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan
de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de
inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante
uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door
mij, notaris, ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte
vermeld.

