eerste blad
Heden, ------------------------------------------------tweeduizend een verscheen voor mij, mr. Joseph Emile --Ma"ria Smeets, notaris met plaats van vestiging Goirle: de heer Cornelis van Lintel, wonende te 4835 KJ Breda, Koningin Emmalaan 24, geboren te
op -twintig november negentienhonderd achtenveertig, houder
van een
met het nummer
, ----(on)gehuwd, -------------------------------------------ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging "VAGZ", statutair gevestigd te Utrecht, -adreshoudend te 4835 KJ Breda, Koningin Emmalaan 24, en
als zodanig deze vereniging rechtens vertegenwoordigend.
Van bedoelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte -van volmacht, welke aan deze akte zal worden ----------vastgehecht. ------------------------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -------dat bij akte, op dertig november negentienhonderd -----zesenveertig, is opgericht voornoemde vereniging "VAGZ"
voorheen genaamd "Vereniging van Adviserend -----------Geneeskundigen bij Ziekenfondsen"i --------------------dat de statuten van genoemde vereniging laatstelijk zijn
gewijzigd bij akte op zes juni negentienhonderd -------vierennegentig voor notaris mr. P.A.J.M. Meuwese te ---Apeldoorn, verleden, waarbij tevens de naam werd ------gewijzigdi --------------------------------------------dat de algemene ledenvergadering in haar vergadering van
twaalf december tweeduizend een besloten heeft - van --welk besluit een exemplaar aan deze akte is -----------vastgehecht -: ----------------------------------------a. de statuten van genoemde vereniging te wijzigen als hierna bepaaldi --~---------------------------------b. hem, comparant, aan te wijzen dit besluit uit te ---voereni --------------------------------------------Alsnu tot uitvoering van gemeld besluit tot -----------statutenwijziging overgaande verklaarde de comparant, -handel end als gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen als voIgt: -----------------------------------NAAM, ZETEL, DUUR EN DOEL. ----------------------------Artikel 1. --------------------------------------------De vereniging is genaamd "VAGZ". De vereniging is -----gevestigd te Utrecht. ---------------------------------De vereniging is opgericht te Utrecht op dertig november
negentienhonderd zesenveertig en is aangegaan voor ----onbepaalde tijd. --------------------------------------Artikel 2. --------------------------------------------De vereniging stelt zich ten doel: --------------------1. het bestuderen en bespreken van vraagstukken die zich
voordoen met betrekking tot de gezondheidszorg en --ziektekostenverzekering in Nederland in de meest ---uitgebreide zin van het woordi ---------------------2. het bevorderen van de wetenschappelijke ontwikkeling
van de ledeni --------------------------------------12179 ES
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3. het verlenen van medewerking aan organen, diensten, instanties werkzaam op het gebied van de -----------gezondheidszorg en ziektekostenverzekering of daarmee
nauw verband houdende; -----------------------------4. het behartigen van de maatschappelijke belangen, in de meest uitgebreide zin, van de leden. ------------Artikel 3. --------------------------------------------De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige
weg en weI door: --------------------------------------1. het beleggen van bijeenkomsten ter bestudering en --bespreking van onderwerpen, die overeenkomen met het
doel der vereniging; -------------------------------2. het uitgeven of doen uitgeven, dan weI de uitgifte -bevorderen van publicaties van onderwerpen die -----behoren tot het doel der vereniging; ---------------3. het uitbrengen van adviezen op het door de vereniging
bestreken gebied; ----------------------------------4. zich aan te sluiten bij, deel te nemen in, contacten
te onderhouden met andere rechtspersonen of --------instellingen met een vergelijkbaar doel; -----------5. aIle andere wettige middelen, die haar daartoe ten -dienste staan. -------------------------------------Artikel 4. --------------------------------------------Het verenigingsjaar vangt aan op een januari en eindigt
op eenendertig december. ------------------------------INRICHTING. -------------------------------------------Artikel 5. --------------------------------------------1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de --algemene vergadering, alsmede aIle overige personen en commissies, die krachtens de statuten -----------beslissingsbevoegdheid is toegekend. ---------------2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 --bezitten geen rechtspersoonlijkheid. ---------------3. Binnen de vereniging kunnen categorale afdelingen --worden gevormd. ------------------------------------De algemene ledenvergadering besluit op de voet van hetgeen ten aanzien van besluitvorming in artikel 22
van deze statuten is bepaald, over het instellen casu
quo ontbinden van een afdeling. --------------------LEDEN. ------------------------------------------------Artikel 6. --------------------------------------------De vereniging kent: -----------------------------------1. ereleden; ------------------------------------------2. gewone leden; --------------------------------------3. buitengewone leden; --------------------------------4. leden-begunstigers. --------------------------------Artikel 7. --------------------------------------------1. Tot ereleden kunnen worden benoemd, natuurlijke ----personen die zich ten opzichte van de vereniging ---bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. -----------Zij worden, op voordracht van het bestuur of van ---tenminste tien leden, benoemd door de gewone leden op
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een ledenvergadering met tenminste drie/vierde van -het aantal uitgebrachte geldige stemmen, mits het --voorstel daartoe voorkomt op de agenda. ------------2. Gewoon lid van de vereniging kunnen zijn: ----------natuurlijke personen die geregistreerd zijn als arts,
tandarts of apotheker en werkzaam zijn op het gebied
van de ziektenkostenverzekering. -------------------3. Tot buitengewoon lid kunnen worden toegelaten ------natuurlijke personen, die niet, casu quo niet langer,
voldoen aan het bepaalde in het voorgaande lid van -dit artikel, doch die belang stellen in het doel der
vereniging. ----------------------------------------4. Tot leden-begunstigers kunnen worden toegelaten ----natuurlijke- of rechtspersonen, die zich hebben ----verbonden de vereniging te steunen met een geldelijke
bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld bij Huishoudelijk Reglement. ---------------------------5. Zij die gewoon lid, buitengewoon lid of lid- -------begunstiger van de vereniging wensen te worden, ----melden zich schriftelijk aan bij de secretaris. ----6. De secretaris vermeldt hun namen als kandidaatleden op de agenda voor de eerstkomende ------------------bestuursvergadering. -------------------------------7. Bij afwijzing door het bestuur heeft betrokkene het recht bij de ledenvergadering in beroep te gaan. De ledenvergadering zal omtrent de toelating beslissen bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. --Artikel 8. --------------------------------------------Gewone leden en ereleden hebben stemrecht. ------------Ieder van de in dit artikel genoemde leden heeft recht op het uitbrengen van een stem. ~----------------------
De wijze van stemmen is geregeld bij Huishoudelijk ----Reglement. --------------------------------------------Artikel 9. --------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: --------------------------1. door overlijden; --------------------------------2. door schriftelijke opzegging aan het bestuur, met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste -een maand v66r het verstrijken van het ----------verenigingsjaar; --------------------------------3. door royement, hetwelk aIleen kan geschieden door
de algemene vergadering met minstens drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen, op voorstel van
het bestuur of tenminste tien leden; ------------4. - voor wat betreft een gewoon lid - door opzegging
van de zijde van de vereniging, indien hij niet -langer voldoet aan het bepaalde in artikel 7, lid
2, alsook wanneer van de vereniging redelijkerwijs
niet gevergd kan worden een lidmaatschap te laten
voortduren; -------------------------------------5. voor leden-begunstiger-rechtspersonen door ------ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid. 12179 ES
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2. Het Huishoudelijk Reglement regelt nader de gevallen
waarin de wijze waarop opzegging en royement kunnen plaatsvinden. --------------------------------------BESTUUR. ----------------------------------------------Artikel 10. -------------------------------------------1. Het bestuur der vereniging bestaat uit een door de -stemgerechtigde leden in een ledenvergadering te ---bepalen aantal van tenminste vijf gewone leden. ----2. De voorzitter wordt als zodanig in een -------------ledenvergadering uit en door de stemgerechtigde leden
benoemd. -------------------------------------------3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een tweede -----voorzitter, een secretaris, een tweede secretaris en
een penningmeester. --------------------------------4. De wijze van verkiezing der bestuursleden, alsmede -hun zittingsduur worden bij Huishoudelijk Reglement bepaald. -------------------------------------------5. Indien de vereniging categorale afdelingen kent, ---dient tenminste een bestuurszetel te worden vervuld door een vertegenwoordiger van elke afdeling. ------Artikel 11. -------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging. -2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is ----gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter -verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ---------vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. --3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van ---------overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, het sluiten 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 derde verbindt. V~~r genoemde handelingen is
toestemming van de ledenvergadering vereist. -------4. De vereniging wordt in en buiten rechte ------------vertegenwoordigd door het bestuur, dan weI door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan er ten
minste een de voorzitter, secretaris of ------------penningmeester moet zijn. --------------------------Artikel 12. -------------------------------------------Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviseurs, die uitgenodigd kunnen worden tot het bijwonen van de -----vergadering. ------------------------------------------CATEGORALE AFDELINGEN. --------------------------------Artikel 13. -------------------------------------------1. Categorale afdelingen stellen zich ten doel de -----algemene en specifieke belangen van de diverse -----beroepsgroepen te behartigen en specifieke kennis van
die leden te bevorderen. ---------------------------2. De afdeling wordt geleid door een bestuur ----------12179 ES
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(afdelingsbestuur) dat verantwoording verschuldigd is
aan de algemene vergadering van de afdeling en aan -het bestuur van de vereniging dat marginale --------toetsingsbevoegdheid heeft. Indien een categorale --afdeling tijdelijk geen bestuur heeft, treedt het --bestuur van de vereniging in de rechten en plichten van het afdelingsbestuur. --------------------------3. Toelating tot en beeindiging van het lidmaatschap van
de categorale afdeling geschiedt door het bestuur van
de afdeling. ---------------------------------------4. Bij reglementen samen te stellen door de betreffende
afdeling worden nader omschreven de bevoegdheden en verplichtingen taken, structuur en werkwijze van de onderscheidene afdelingen, welke reglementen de ----goedkeuring behoeven van het bestuur van de --------vereniging. ----------------------------------------5. Tot het lidmaatschap van de categorale afdeling ----worden toegelaten leden van de vereniging, die aan de
eisen in het reglement van de afdeling nader -------omschreven, voldoen. -------------------------------6. De categorale afdelingen brengen jaarlijks verslag -uit aan het bestuur van de vereniging. -------------COMMISSIES. -------------------------------------------Artikel 14. -------------------------------------------1. De algemene vergadering op voordracht van het bestuur
is bevoegd commissies te benoemen en daarbij hun ---benoeming, samenstelling, taken en bevoegdheden ----alsmede zonodig werkwijze vast te stellen. ---------2. Het bestuur is tevens bevoegd om - met behoud van --haar verantwoordelijkheid - aan derden het al dan --niet tegen betaling verrichteri van werkzaamheden op te dragen. -----------------------------------------VERGADERINGEN. ----------------------------------------Artikel 15. -------------------------------------------1. Jaarlijks wordt een jaarvergadering gehouden. ------2. Daarnaast kunnen gewone ledenvergaderingen worden --gehouden. ------------------------------------------3. De termijn van oproeping en de wijze van -----------samenstelling der agenda worden bepaald bij --------Huishoudelijk Reglement. ---------------------------4. Het bestuur brengt op de jaarvergadering of op een -andere ledenvergadering binnen zes maanden na afloop
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van --deze termijn door de algemene vergadering, zijn ----jaarverslag 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. Na verloop van de termijn kan ieder
lid deze rekening en verantwoording in rechte van het
bestuur vorderen. ----------------------------------5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de ---gewone leden een commissie van ten minste twee -----12179 ES
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personen, die geen deel mogen uitmaken van het -----bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en ----verantwoording van het bestuur en brengt aan de ----algemene vergadering verslag van haar bevindingen --uit. Benoeming van de in de vorige volzin bedoelde -commissie vindt niet plaats indien een -------------register-accountant of een -------------------------accountant-administratieconsulent een verklaring ---heeft afgelegd omtrent de getrouwheid van de stukken.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en -----------verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie van onderzoek zich door een -------deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht -aan de commissie aIle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der -vereniging te geven. -------------------------------7. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. --------Artikel 16. -------------------------------------------1. Indien ten minste drie bestuursleden of een zodanig aantal leden dat gerechtigd is tot het uitbrengen van
tien stemmen hierom schriftelijk bij de secretaris, onder opgave van de te behandelen punten, verzoeken,
moeten binnen vier weken een buitengewone vergadering
worden belegd. -------------------------------------Indien het aantal leden van de vereniging daalt ----beneden de eenhonderd, kan het in de vorige volzin -bedoelde onderzoek worden gedaan door het aantal ---leden dat in de ledenvergaderihg gerechtigd is tot -het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen. 2. Indien het bestuur aan een dergelijk verzoek niet --voldoet, in zoverre dat de vergadering niet wordt --gehouden binnen vier weken na verzending van het ---verzoek, bedoeld in het vorige lid, zijn de --------verzoekers zelf bevoegd tot bijeenroeping. ---------Artikel 17. -------------------------------------------Besluiten worden, tenzij deze statuten een ------------gekwalificeerde meerderheid voorschrijven, genomen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. ---Blanco stemmen worden gerekend als niet te zlJn -------uitgebracht. ------------------------------------------GELDMIDDELEN. -----------------------------------------Artikel 18. -------------------------------------------1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: --------a. contributies en heffingen; ----------------------b. bijdragen, giften, erfstellingen, legaten en ----andere toevallige baten. ------------------------2. In het Huishoudelijk Reglement wordt het beheer der geldmiddelen nader geregeld. -----------------------3. Tot de in het eerste lid, sub 1, van dit artikel ---12179 ES
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bedoelde heffingen kan slechts worden overgegaan ---ingevolge een daartoe telkenmale te nemen besluit van
de ledenvergadering. -------------------------------4. De hoogte van de contributie en eventuele andere ---verplichtingen van de leden, worden vastgelegd bij -besluit van de ledenvergadering. -------------------5. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. -------Artikel 19. -------------------------------------------Het bestuur van de VAGZ stelt jaarlijks een geldprijs -beschikbaar groot zeshonderd gulden (f. 600,00) of een zodanig ander bedrag als nader door de ledenvergadering
wordt vastgesteld. ------------------------------------Deze geldprijs wordt uitgereikt aan een of meer leden -gezamenlijk die zich, naar het oordeel van het bestuur van de vereniging, verdienstelijk hebben gemaakt voor -deze vereniging en het ziekenfondswezen. --------------Bij de besluitvorming over de toekenning van deze prijs
zal het bestuur zich mede laten leiden door resultaten van wetenschappelijk werk en activiteiten van haar leden
gericht op verbetering van het functioneren op het ----gebied van de gezondheidszorg van de leden van de -----vereniging. -------------------------------------------Het bestuur zal zich bij de besluitvorming over de ----toekenning van deze prijs laten bijstaan door een door de ledenvergadering te benoemen commissie van advies, -welke commissie jaarlijks wordt benoemd uit de leden en
bestaat uit minimaal twee personen. -------------------SLOTBEPALINGEN. ---------------------------------------Artikel 20. -------------------------------------------1. In de gevallen waarin deze statuten of de door de --vereniging gemaakte Reglementen niet voorzien en die
naar de mening van het bestuur spoedeisend zijn, ---zomede in geval van geschil over de uitlegging of --verklaring van enige bepaling daarvan, beslist -----voorlopig het bestuur. -----------------------------2. Het doet hiervan mededeling aan de eerstvolgende ---ledenvergadering en onderwerpt zijn beslissing aan -goedkeuring der leden. -----------------------------Artikel 21. -------------------------------------------1. Tot wijziging der statuten of tot ontbinding der ---vereniging binnen de tijd waarvoor zij is aangegaan kan worden besloten indien, in een opzettelijk -----daartoe belegde ledenvergadering waarin minstens ---twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig of ---vertegenwoordigd moet zijn, zich minstens drie/vierde
van de stemgerechtigde leden v66r het desbetreffende
voorstel verklaren. --------------------------------2. Deze vergadering moet minstens vier weken tevoren --zijn uitgeschreven op voorstel van het bestuur of ten
minste tien stemgerechtigde leden. -----------------3. AIleen tot die wijzigingen kan worden besloten, die als voorstel zijn vermeld op de agenda of die het --12179 ES
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gevolg zlJn van amendementen, gedurende de ---------vergadering op die voorstellen ingediend, voor zover
deze amendementen zijn beperkt tot die artikelen, tot
welke wijziging een voorstel op de agenda stond en -die naar de mening van het bestuur aard en strekking
der oorspronkelijk op de agenda vermelde wijzigingen
niet aantasten. ------------------------------------4. Indien op de vergadering het in lid 1 vereiste quorum
niet wordt bereikt, wordt het voorstel in de -------eerstvolgende ledenvergadering, te houden met ------inachtneming van lid 2, opnieuw aan de orde gesteld.
Deze tweede vergadering kan dan over het voorstel --in deze vorm met gewone meerderheid van stemmen ----beslissen; bij staking der stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. --------------------------Artikel 22. -------------------------------------------1. Bij ontbinding der vereniging zal in een -----------ledenvergadering aan het batig saldo en eventueel aan
haar bezittingen een bestemming worden gegeven, ----zoveel mogelijk overeenkomende met het doel der ----vereniging. ----------------------------------------2. Het bestuur is belast met de liquidatie. -----------Artikel 23. -------------------------------------------De vereniging kent een klachtenprocedure. -------------De opstelling van deze procedure zal worden vastgesteld
door de ledenvergadering en neergelegd in het ---------Huishoudelijk Reglement. ------------------------------Artikel 24. -------------------------------------------1. AIle onderwerpen, waarin bij deze statuten niet ----uitdrukkelijk is voorzien, worden zonodig geregeld in
een op voordracht van het bestuur door de ----------ledenvergadering vast te stellen Huishoudelijk -----Reglement. -----------------------------------------2. Dit Huishoudelijk Reglement of eventuele andere door
de vereniging te maken reglementen mogen geen ------bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. ---De comparant is mij, notaris, bekend. -----------------De wettelijk vereiste identificatie heeft voorzover ---nodig volgens voorschrift plaatsgehad. ----------------WAARVAN AKTE, is verleden te Goirle op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. ----------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en de door mij, notaris, daarop gegeven -----toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te ---stellen. ----------------------------------------------Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en --------onmiddellijk daarna door de comparant en daarna door --mij, notaris, ondertekend. -----------------------------
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