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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Op *** tweeduizend negentien
verscheen voor mij, mr Klaas Johannes van den Dool, notaris, gevestigd te
Delft:
***
bij deze akte handelend als bestuurder van de vereniging: Verloskundig
Samenwerkingsverband Reinier, gevestigd te Delft, adres: Reinier de
Graafweg 5, 2625 AD Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
66703336;
deze vereniging in deze akte verder te noemen: “de vereniging”.
De verschenen persoon verklaarde het volgende:
de algemene vergadering van de vereniging heeft geldig besloten om in de
statuten van de vereniging artikel 2 lid 2 en artikel 7 lid 1 in hun geheel te
wijzigen;
het besluit is op drie juli tweeduizend negentien genomen en een
exemplaar van de notulen van de vergadering is aan deze akte gehecht;
volgens de huidige statuten is iedere bestuurder bevoegd om de wijziging
van de statuten vast te leggen bij een notariële akte;
artikel 2 lid 2 en artikel 7 lid 1 van de statuten van de vereniging worden bij
deze akte opnieuw vastgesteld als volgt:
───────────── GEWIJZIGDE ARTIKELEN

Artikel 2 – Doel
2. Middelen
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het werken met
gezamenlijke vastgestelde zorgpaden, protocollen en richtlijnen, welke zijn
vastgesteld in de algemene leden vergaderingen van het VSV.

Artikel 7 – Bestuur
1. Aantal bestuursleden
Het bestuur vormt een evenwichtige vertegenwoordiging van de
verschillende disciplines en organisaties binnen het VSV Reinier en
bestaat uit minimaal vier leden die de eerste lijns-verloskunde in de kring
Delft en omgeving, Den Haag en Westland, de stichting Reinier de Graaf
Groep, de gynaecologen werkzaam in de stichting Reinier de Graaf Groep
en Kraamzorgoverleg regio Delft vertegenwoordigen.
Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is
gedaald oefenen de overgebleven leden - in afwachting van de vervulling
van de vacatures - de taken van het bestuur uit. Een niet voltallig bestuur
blijft volledig bevoegd, zolang er van iedere discipline een afgevaardigde
aanwezig is.
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Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig
mogelijk in de vacatures kan voorzien.
──────────────SLOTVERKLARINGEN
De verschenen persoon verklaarde tenslotte:
1. De bij deze akte opnieuw vastgestelde artikelen van de statuten treden
met ingang van vandaag in werking.
2. De kosten van deze statutenwijziging komen voor rekening van de
vereniging.
WAARVAN AKTE te Delft is verleden op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en
toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en daarmee in te stemmen.
Daarna is deze akte door mij, notaris, beperkt voorgelezen en onmiddellijk
daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

