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STATUTENWIJZIGING DOKh 

 

 

 

Heden, negentien oktober tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, Mr Wouter Bussink 

LL.M., notaris te Rotterdam:  

- de heer Adriaan Pieter Bolhuis, geboren te De Bilt op 8 augustus negentienhonderd en 

negen en veertig, houder van rijbewijs, nummer 4185948802, en  

- mevrouw Yvonne Grootenboers, geboren te Rotterdam op vijf maart negentienhonderd 

een en zestig, houder van rijbewijs, nummer 3187857284,  

te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van mij, notaris, Prins Pieter 

Christiaanstraat 71, 3066 TB Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk 

gevolmachtigden van de stichting, genaamd: Stichting Deskundigheidsbevordering en 

Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland, statutair en 

feitelijk gevestigd te 1823 CL Alkmaar, Kwakelkade 21F, ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 41241635 en deze stichting krachtens artikel 7 rechtsgeldig 

vertegenwoordigend. 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 

- de statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij een akte houdende 

statutenwijziging op veertien december tweeduizend vier voor Mr A.L. Cabenda, 

notaris te Purmerend verleden; 

- het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering, gehouden te Alkmaar op drie 

oktober tweeduizend twaalf besloten de statuten van de stichting te wijzigen en 

geheel opnieuw vast te stellen; 

- in deze vergadering werd tevens besloten volmacht te verlenen aan de medewerkers 

van Notariskantoor Bussink te Rotterdam alsook aan de heer Bolhuis voornoemd, om 

de statutenwijziging in een notariële akte te doen vastleggen en deze akte te verlijden; 

- van deze besluiten blijkt uit de notulen van deze vergadering, welke notulen in kopie 

aan deze akte zullen worden gehecht. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde, zulks ter uitvoering van het 

beslotene, dat de statuten van de stichting komen te luiden als volgt: 

STATUTEN 

Naam en zetel. Werkgebied. 

Artikel 1. 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning 

Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken Noordwest-Nederland, bij afkorting ook 

genaamd Stichting DOKh. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. 

3. Het werkgebied van de stichting is geheel Nederland, maar strekt zich primair uit over 

het gebied van de Provincie Noord-Holland, met uitzondering van de gemeente 

Amsterdam en Het Gooi.  

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, alsmede 
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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, 

beheren en beschikbaar stellen van financiële middelen voor het (doen) uitvoeren van 

nascholingsactiviteiten ten behoeve van huisartsen, andere eerstelijns zorgverleners 

en hun praktijkmedewerkers. 
Vermogen. 
Artikel 3. 
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

-  het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag; 
-  donaties en subsidies;  
-  schenkingen, erfstellingen en legaten; 
- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar    
 uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en 
-  alle andere wettige baten en inkomsten. 

2. Erfstellingen mogen door de stichting uitsluitend beneficiair worden aanvaard. 
Organen. 

Artikel 4. 

De stichting kent de volgende organen: 

a. de Raad van Bestuur; 

b. de Raad van Toezicht. 

Raad van Bestuur. 

Artikel 5. 

1. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit tenminste één 

lid. Een lid van de Raad van Bestuur heeft tevens de statutaire titel van directeur. 

Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Bestuur zijn.  

2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De 

Raad van Toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van Raad van Bestuur. 

3. De benoemingsprocedure van de leden van de Raad van Bestuur, de onderlinge 

taakverdeling en voorts al hetgeen naar het oordeel van de Raad van Toezicht met 

betrekking tot de werkwijze van de Raad van Bestuur regeling behoeft, zal door de 

Raad van Toezicht worden vastgelegd in een bestuursreglement dat na overleg met de 

Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld en zo nodig gewijzigd.  

4. In geval van een vacature in de Raad van Bestuur, vormt het eventueel overblijvende 

lid een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting voor de Raad van Toezicht om 

onverwijld in de vacature te voorzien.   

5. In geval van ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur is het eventueel 

overblijvende lid met het bestuur van de stichting belast.,  

 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur is de Raad 

van Toezicht tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. De Raad van Toezicht is in 

dat geval bevoegd om, ongeacht het in het bestuursreglement bepaalde, één of meer 

personen te benoemen, die tijdelijk met het bestuur of nader aan te duiden 

bestuurstaken van de stichting worden belast voor een door de Raad van Toezicht te 

bepalen periode.  

 Hetgeen met betrekking tot (de leden van) de Raad van Bestuur in deze statuten is 

bepaald zal, voor zover mogelijk, gedurende de hiervoor genoemde perioden op die 

persoon casu quo personen van toepassing zijn.  

Einde lidmaatschap Raad van Bestuur. Schorsing. 
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Artikel 6. 

1. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Bestuur eindigt: 

 a. door zijn overlijden; 

 b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

 c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

 d. door ontslag hem verleend op grond van een besluit van de Raad van Toezicht; 

 e. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. 

2.     In het geval daartoe naar het oordeel van de Raad van Toezicht aanleiding bestaat kan 

deze een lid of de leden van de Raad van Bestuur schorsen. Deze schorsing eindigt van 

rechtswege indien deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

ontslag, genomen door de Raad van Toezicht en eindigt voorts indien de Raad van 

Toezicht daartoe besluit. 

3.  Op een besluit tot schorsing of in het geval van een voorgenomen besluit tot ontslag 

dient het desbetreffende lid in het eerste geval uiterlijk binnen twee weken nadat hem 

dit besluit is meegedeeld en in het tweede geval voorafgaande aan het te nemen 

besluit, door de Raad van Toezicht in de gelegenheid te worden gesteld kennis te 

nemen van de gronden waarop de Raad van Toezicht tot schorsing heeft besloten dan 

wel voornemens is tot zijn ontslag te besluiten, om zich tegen zodanig besluit of 

voornemen daartoe te kunnen verweren. 

4.  Een besluit tot schorsing ontheft het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur van 

diens taken en bevoegdheden ingaande de datum van de schorsing tot de datum 

waarop deze eindigt. 

Bevoegdheden Raad van Bestuur. 

Artikel 7. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Raad van Bestuur belast met het 

besturen van de stichting. 

2. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 

van een ander verbindt, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, 

lid 1 van deze statuten. 

3. De Raad van Bestuur is bevoegd bepaalde bestuurstaken op te dragen aan een 

adjunct-directeur, die zijn functie uitoefent onder verantwoordelijkheid van de Raad 

van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de adjunct-directeur worden alsdan 

schriftelijk vastgelegd. 

Goedkeuring besluiten Raad van Bestuur. 

Artikel 8. 
1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de 

besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: 
a. de vaststelling of wijziging van de begroting van de stichting; 
b. de vaststelling of wijziging van de voor enig jaar of een aantal jaren opgestelde 

strategische of beleidsplannen; 
c. het doen van investeringen of het anderszins aangaan van verplichtingen die niet 

zijn voorzien in de lopende begroting; 
d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een 

andere (rechts)persoon of vennootschap; 
e. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; 
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f. het aangaan van geldleningen; 
g. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 7 lid 2 van deze statuten;   
h. het voeren, eisend of verwerend, van juridische procedures waarmee een belang 

gemoeid is van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00); 
i. het instellen van een werkgroep voor een beroepsgroep of discipline die tot dan toe 

niet binnen de stichting vertegenwoordigd is; 
j. belangrijke wijziging van het productenaanbod of het werkgebied van de stichting; 
k. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal 

werknemers;  
l. statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding van de stichting; 
m. andere besluiten die de Raad van Toezicht aan zijn goedkeuring onderwerpt. 

2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn voorts onderworpen de besluiten 
van de Raad van Bestuur waarbij de Raad van Bestuur of waarbij één of meer leden van 
de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting. 

3. In het geval de Raad van Toezicht besluit om conform artikel 8 lid 1 sub m. besluiten 
van de Raad van Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen, zal de Raad van 
Toezicht deze vooraf schriftelijk ter kennis van de Raad van Bestuur brengen. 

4. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor een besluit als  
bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
van de Raad van Bestuur of de leden van de Raad van Bestuur niet aan.  

Vertegenwoordiging. 

Artikel 9. 

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, voor zover uit de wet 

niet anders voortvloeit.   

2. De Raad van Bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer van zijn leden, 

alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

Raad van Toezicht. 

Artikel 10. 

1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht 

te houden op het bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken in de 

stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten 

aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht staat de 

Raad van Bestuur met raad terzijde.  

 2.   De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal 

van drie of vijf natuurlijke personen. Indien de Raad van Toezicht uit vijf leden bestaat 

geldt voor drie van hen de kwaliteitseis dat zij werkzaam zijn of zijn geweest in de 

eerstelijnszorg, van wie twee in de huisartsenzorg. Indien de Raad van Toezicht uit drie 

leden bestaat geldt voor twee van hen de kwaliteitseis dat zij werkzaam zijn of zijn 

geweest in de eerstelijnszorg, van wie één in de huisartsenzorg. In geval van een 

vacature in de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden een bevoegde Raad 

van Toezicht, onverminderd de verplichting voor de Raad van Toezicht om onverwijld 

in de vacature te voorzien. 

3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en kunnen worden geschorst of 

ontslagen door de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in 

functie benoemd. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan. 

Leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van de Raad 

van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een 
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lid dat aftreedt volgens rooster kan maximaal voor één periode van vier jaar worden 

herbenoemd. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. 

4. Het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van Toezicht regelt 

onder meer de benoemingsprocedure van de leden van de Raad van Toezicht en zijn 

werkwijze. Wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door de Raad van 

Toezicht. 

5. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder last of 

ruggespraak. Tot lid van de Raad van Toezicht kan in ieder geval niet worden benoemd 

een persoon die, dan wel een persoon wiens naaste verwant: 
a. deel uitmaakt van de Raad van Bestuur of zitting heeft gehad in de Raad van 

Bestuur tot drie jaar na defungeren als lid van de Raad van Bestuur;   
b. in dienst is van de stichting; 
c. anderszins een direct of indirect belang heeft bij de stichting. 

6. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn 

taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. 

7. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht; 

 e. nadat vier jaren sedert diens benoeming zijn verstreken; 

 f. indien op hem hetgeen bepaald is in lid 5 van dit artikel van toepassing is of wordt; 

 g.  door aftreden volgens rooster. 

8. De Raad van Toezicht komt ten minste drie maal per jaar bijeen en voorts zo dikwijls 

als de voorzitter dit nodig acht. 

9. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden 

door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste 

veertien dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. 

In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander 

ter beoordeling van de voorzitter. 

10. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij 

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht 

niet te zijn uitgebracht. 

11. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. 

Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van 

personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken. 

12. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de 

helft plus één van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

13. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen 

besluiten nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn.  

14. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de 

zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per enig 

(tele)communicatiemiddel, wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van 

Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het 

verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de 

schriftelijke uitspraken. 
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15. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen 

gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter dan wel 

door de vice-voorzitter samen met een ander lid van de Raad van Toezicht  worden 

ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht en 

welke andere personen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een 

gedeelte ervan.  

Gecombineerde vergaderingen op initiatief van de Raad van Toezicht. 

Artikel 11. 

Indien daartoe naar het oordeel van de Raad van Toezicht aanleiding bestaat, is de Raad 

van Toezicht gerechtigd om de Raad van Bestuur onder opgave van agendapunten te 

verzoeken een gecombineerde vergadering bijeen te roepen tussen de Raad van Toezicht 

en de Raad van Bestuur. Indien aan het verzoek binnen een maand geen gehoor wordt 

gegeven is de voorzitter van de Raad van Toezicht gerechtigd de vergadering zelf bijeen te 

roepen.   

Werkgroepen. 

Artikel 12. 

1. De stichting kent werkgroepen deskundigheidsbevordering, die zijn samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de beroepsgroepen in de eerstelijns zorg waarvoor de 

stichting werkzaam is. Werkgroepen worden ingesteld per beroepsgroep en, indien 

zulks nuttig of wenselijk wordt geacht op basis van de omvang van het aantal 

aangeslotenen of anderszins, per regio. 

2. Het instellen van nieuwe werkgroepen vindt plaats bij besluit van de Raad van Bestuur. 

Indien het betreft het instellen van een werkgroep voor een beroepsgroep of discipline 

die tot dan toe niet binnen de stichting vertegenwoordigd is, is dit besluit conform 

artikel 8 lid 1 van deze statuten onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van 

de Raad van Toezicht. 

3. Een werkgroep kan haar werkwijze nader uitwerken in een reglement.  

Boekjaar en jaarstukken. 

Artikel 13. 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien 

uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 

bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting 

kunnen worden gekend. 

3. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op 

papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door 

de Raad van Toezicht. Daartoe worden de stukken binnen één maand nadat zij zijn 

opgemaakt aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van Toezicht kan, 

alvorens deze vast te stellen, de Raad van Bestuur opdragen de balans en de staat van 

baten en lasten te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen 

registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere 

deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt 

omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van 

zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid 
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bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de Raad van Bestuur en de 

Raad van Toezicht. 

4. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de Raad van Bestuur decharge te 

verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of 

anderszins aan hem bekend is gemaakt. 

5.  De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke bewaringstermijn te 

bewaren. 

6.  De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager 

worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en 

volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd 

beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

Statutenwijziging. 

Artikel 14. 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, onverminderd het bepaalde in 

artikel 8 lid 1 en artikel 14 lid 3 van deze statuten.  

2. Een besluit van de Raad van Bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden 

genomen met unanimiteit van stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de 

Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad 

van Toezicht. Een besluit door de Raad van Toezicht tot het verlenen van de 

goedkeuring als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen met een 

gewone meerderheid van stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, 

waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in 

een vergadering niet alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan wordt tot een nieuwe vergadering opgeroepen, te houden ten 

minste veertien dagen na de eerste vergadering, in welke vergadering geldige 

besluiten kunnen worden genomen, met een gewone meerderheid van stemmen, 

ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. 

4. De goedkeuring van de Raad van Toezicht dient schriftelijk te worden vastgelegd. 

5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid 

van de Raad van Bestuur afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 

Ontbinding. 

Artikel 15. 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Dit besluit behoeft de 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht conform het bepaalde in artikel 8 

lid 1 van deze statuten. Het bepaalde in artikel 14 leden 3 en 4 is van overeenkomstige 

toepassing. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. 

3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk 

van kracht, met inbegrip van de bepalingen – voor zover mogelijk – welke betrekking 

hebben op de Raad van Toezicht. 

5. Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk aan welke bestemming wordt gegeven aan 

het eventuele na de vereffening blijkende, batig saldo. Bij gebreke van een 
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bestemming, zal het liquidatiesaldo zoveel mogelijk besteed worden overeenkomstig 

het doel van de stichting. De Raad van Bestuur kan bij nader besluit een bestemming 

geven aan het batig saldo; het bepaalde in artikel 14, leden 2 tot en met 4 is op dit 

besluit voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke bewarings-

termijn berusten onder de door de vereffenaar(s) aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). 

7. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing. 

Fusie en splitsing. 

Artikel 16. 

De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot fusie of splitsing. Dit besluit behoeft de 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht conform het bepaalde in artikel 8 lid 1 

van deze statuten. Het bepaalde in artikel 14 leden 3 en 4 is van overeenkomstige 

toepassing. 

Slotbepalingen. 

Artikel 17. 

In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist de Raad van 

Bestuur. 

Overgangsbepalingen. 

Artikel 18. 

A.    Raad van Bestuur 
Per de datum van inwerkingtreding van deze statutenwijziging wordt de navolgende 
persoon tot lid van de Raad van Bestuur benoemd, met de statutaire titel van 
directeur:  
De heer Adriaan Pieter Bolhuis, voornoemd.  

B.     Raad van Toezicht 
Per de datum van inwerkingtreding van deze statutenwijziging worden de volgende 
personen tot lid van de Raad van Toezicht benoemd, zulks indien en voor zover dit 
leden van het voormalige bestuur betreft, in afwijking van het bepaalde in artikel 10 
lid 5 van deze statuten: 
1. de heer Diederik Frank de Boer, geboren op 17 december 1965 te Alkmaar, in de 

functie van voorzitter; 

2. mevrouw Alida Maria Margaretha Ligthart, geboren op 3 september 1954 te 

Alkmaar; 

3. de heer Martinus Johannes Maria van Soestbergen, geboren op 11 augustus 1956 te 

’s-Hertogenbosch; 

4. mevrouw Christina Maria Agnes van Velzen-Duijnhoven, geboren op 29 maart 1955 

te Warmond; 

5. de heer Roelof Cornelis van der Veen, geboren op 4 juli 1971 te Hoogeveen. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 2 wordt het aantal leden van de Raad van 

Toezicht voor de eerste periode van vier jaar, te rekenen vanaf de datum van 

inwerkingtreding van deze statutenwijziging, vastgesteld op vijf.  
C. Reglementen 

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 5 lid 3 en 10 lid 4 worden de aldaar 
bedoelde reglementen voor de eerste keer vastgesteld door het bestuur. Zij treden in 
werking per de datum van de inwerkingtreding van deze statutenwijziging. 
 



  9 

De verschenen personen, handelend als gemeld, zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.  

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen medegedeeld en 

toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van deze 

akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben 

kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 
 


