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95124/SO 
 

STATUTENWIJZIGING STICHTING 
 
Heden, vijftien maart tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Sijbrand 
Michiel Feikema, notaris te Castricum: 
mevrouw José Thérèse Hendrika Maria Peters, geboren te 's-Gravenhage op vijf 
maart negentienhonderdvierenzestig, legitimatie: rijbewijs met nummer 
4716861704, geldig tot drie juni tweeduizend twintig, afgegeven te Medemblik op 
drie juni tweeduizend tien, wonende te 1685 PC Zwaagdijk-West, gemeente 
Medemblik, Zwaagdijk 377, gehuwd, 
te dezen handelend in hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder van de 
stichting: STICHTING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN 
ONDERSTEUNING KWALITEITSBELEID HUISARTSENPRAKTIJKEN 
NOORDWEST-NEDERLAND, gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende te 1823 
CL Alkmaar, Kwakelkade 21, ingeschreven in het Handelsregister gehouden bij de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41241635, hierna ook te noemen: de 
stichting, en in die hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 14 lid 5 van de 
statuten van de stichting om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 
De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op acht december 
negentienhonderd vijf en negentig; 
de statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte verleden 
op negentien oktober tweeduizend twaalf voor mr. W. Bussink LL.M., notaris te 
Rotterdam. 
Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op vier en twintig 
januari tweeduizend zeventien besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt 
uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering. 
GOEDKEURING 
De voor de statutenwijziging op grond van artikel 14 lid 3 van de statuten vereiste 
goedkeuring van de Raad van Toezicht is verleend, zoals blijkt uit een aan deze 
akte gehecht stuk. 
STATUTENWIJZIGING 
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot 
statutenwijziging dat de volgende artikelen van de statuten met ingang van vandaag 
luiden als volgt: 
Doel. 
Artikel 2. 
1. De stichting heeft ten doel: 
 - het bevorderen van activiteiten op het gebied van kwaliteitsbeleid en 

kwaliteitsverbetering in de eerstelijns zorg, na- en bijscholing voor 
huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners en hun praktijkmedewerkers; 

 - het instellen en in stand houden van een onafhankelijke geschilleninstantie 
als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, 

 alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, 
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beheren en beschikbaar stellen van financiële middelen voor het (doen) 
uitvoeren van nascholingsactiviteiten ten behoeve van huisartsen, andere 
eerstelijns zorgverleners en hun praktijkmedewerkers.  

Geschilleninstantie. 
Artikel 17. 
1. De stichting houdt een onafhankelijke geschilleninstantie in stand als bedoeld 

in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze geschilleninstantie 
voorziet in een snelle en laagdrempelige mogelijkheid om een bindende 
uitspraak te krijgen over geschillen in het kader van zorgverlening met een 
zorgaanbieder. 

2.  De geschilleninstantie werkt onder meer haar werkwijze nader uit in een 
reglement als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 

Slotbepalingen. 
Artikel 18. 
In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist de Raad 
van Bestuur. 
Het huidige artikel 18 Overgangsbepalingen komt met ingang van vandaag te 
vervallen. 
SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen 
persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe 
bestemde document vastgesteld. 
WAARVAN AKTE is verleden te Castricum op de datum, in het hoofd van deze 
akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het 
geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze 
akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan 
geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen 
persoon en mij, notaris, ondertekend. 
 


