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Artikel 6
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij 
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met 
dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de 
algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, 
te verantwoorden.

Artikel 8 lid 3 wordt geschrapt.
Het na artikel 8 opgenomen artikel is genummerd 12, terwijl dat genummerd 9 had 
moeten zijn, zodat dat artikel thans genummerd is 9.
Artikel 9
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is aansluitend 
herbenoembaar; wie in en tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 11
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot:
(…);
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet;

Artikel 12
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten 

minste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
In plaats van het instellen van een commissie als hiervoor bedoeld, kan de 
algemene ledenvergadering ook besluiten tot het aanwijzen van een 
accountant teneinde het hiervoor bedoelde onderzoek uit te voeren en daarvan 
verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan een op grond van lid 4 van dit artikel 
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ingestelde commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie danwel de accountant alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 
verstrekken.

6. De opdracht aan de commissie danwel de accountant kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van 
een andere commissie danwel accountant.

Het na artikel 12 opgenomen artikel is genummerd 16, terwijl dat genummerd 13 
had moeten zijn, zodat dat artikel thans genummerd is 13.
Artikel 13
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering 
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met 

het verslag van de aldaar bedoelde commissie danwel accountant;
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17, per e-
mailbericht of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging 
gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 17 
vermelde oproepingstermijn.

Artikel 17
3. De algemene vergaderingen worden in Utrecht gehouden, met dien verstande 

dat de algemene vergadering kan besluiten tot het elders houden van een 
algemene vergadering.

BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
- notulen algemene vergadering;
***- volmacht.***
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl de identiteit van de 
verschenen persoon door mij, notaris, is vastgesteld.
De verschenen persoon is door mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de 
inhoud van deze akte kennis te nemen.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 
en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte 
voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet.
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Statutenwijziging Omnihisgebruikersvereniging

Op *** verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad:

*
handelend als bestuurder van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
Omnihisgebruikersvereniging, statutair gevestigd te Alkmaar, kantoorhoudende te 
3563 AT Utrecht, Kaap Hoorndreef 30 en ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 40636945, hierna te noemen: ‘de Vereniging’ en als zodanig bevoegd op 
grond van artikel 18 lid 3 van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij 
notariële akte vast te leggen.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op twintig april 

negentienhonderdnegentig verleden voor ***, notaris te ***.
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op 

tien oktober tweeduizend drie verleden voor mr. I.M. Duyveman, notaris te 
Utrecht.

3. Op veertien maart tweeduizend achttien heeft de algemene vergadering van de 
Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd deze 
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen van de 
statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: OmniHis Gebruikersvereniging.
Artikel 2
De vereniging is gevestigd te Utrecht.
Artikel 4
1. De vereniging kent:

a. gewone leden;
b. buitengewone leden.
Gewone leden zijn huisartsen en praktijkmedewerkers die voor hun 

praktijkvoering gebruik maken van de door OmniHis ontwikkelde software 
en buitengewone leden zijn artsen, werkzaam op het gebied van de 
gezondheidszorg, die gebruik maken van de door OmniHis ontwikkelde 
software.

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle leden 
zijn opgenomen.
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De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte 
kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte 
voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris ondertekend.
Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, 
om
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Artikel 6
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij 
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met 
dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de 
algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, 
te verantwoorden.

Artikel 8 lid 3 wordt geschrapt.
Het na artikel 8 opgenomen artikel is genummerd 12, terwijl dat genummerd 9 had 
moeten zijn, zodat dat artikel thans genummerd is 9.
Artikel 9
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is aansluitend 
herbenoembaar; wie in en tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 11
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot:
(…);
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet;

Artikel 12
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten 

minste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
In plaats van het instellen van een commissie als hiervoor bedoeld, kan de 
algemene ledenvergadering ook besluiten tot het aanwijzen van een 
accountant teneinde het hiervoor bedoelde onderzoek uit te voeren en daarvan 
verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan een op grond van lid 4 van dit artikel 
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ingestelde commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie danwel de accountant alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 
verstrekken.

6. De opdracht aan de commissie danwel de accountant kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van 
een andere commissie danwel accountant.

Het na artikel 12 opgenomen artikel is genummerd 16, terwijl dat genummerd 13 
had moeten zijn, zodat dat artikel thans genummerd is 13.
Artikel 13
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering 
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met 

het verslag van de aldaar bedoelde commissie danwel accountant;
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17, per e-
mailbericht of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging 
gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 17 
vermelde oproepingstermijn.

Artikel 17
3. De algemene vergaderingen worden in Utrecht gehouden, met dien verstande 

dat de algemene vergadering kan besluiten tot het elders houden van een 
algemene vergadering.

BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
- notulen algemene vergadering;
***- volmacht.***
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl de identiteit van de 
verschenen persoon door mij, notaris, is vastgesteld.
De verschenen persoon is door mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de 
inhoud van deze akte kennis te nemen.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 
en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte 
voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet.
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ingestelde commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie danwel de accountant alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 
verstrekken.

6. De opdracht aan de commissie danwel de accountant kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van 
een andere commissie danwel accountant.

Het na artikel 12 opgenomen artikel is genummerd 16, terwijl dat genummerd 13 
had moeten zijn, zodat dat artikel thans genummerd is 13.
Artikel 13
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering 
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met 

het verslag van de aldaar bedoelde commissie danwel accountant;
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17, per e-
mailbericht of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging 
gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 17 
vermelde oproepingstermijn.

Artikel 17
3. De algemene vergaderingen worden in Utrecht gehouden, met dien verstande 

dat de algemene vergadering kan besluiten tot het elders houden van een 
algemene vergadering.

BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
- notulen algemene vergadering;
***- volmacht.***
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl de identiteit van de 
verschenen persoon door mij, notaris, is vastgesteld.
De verschenen persoon is door mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de 
inhoud van deze akte kennis te nemen.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 
en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte 
voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet.
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De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte 
kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte 
voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris ondertekend.
Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, 
om
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De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte 
kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte 
voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris ondertekend.
Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, 
om
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Artikel 6
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij 
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met 
dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de 
algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, 
te verantwoorden.

Artikel 8 lid 3 wordt geschrapt.
Het na artikel 8 opgenomen artikel is genummerd 12, terwijl dat genummerd 9 had 
moeten zijn, zodat dat artikel thans genummerd is 9.
Artikel 9
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is aansluitend 
herbenoembaar; wie in en tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats van zijn voorganger in.

Artikel 11
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot:
(…);
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet;

Artikel 12
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten 

minste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
In plaats van het instellen van een commissie als hiervoor bedoeld, kan de 
algemene ledenvergadering ook besluiten tot het aanwijzen van een 
accountant teneinde het hiervoor bedoelde onderzoek uit te voeren en daarvan 
verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan een op grond van lid 4 van dit artikel 
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ingestelde commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie danwel de accountant alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 
verstrekken.

6. De opdracht aan de commissie danwel de accountant kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van 
een andere commissie danwel accountant.

Het na artikel 12 opgenomen artikel is genummerd 16, terwijl dat genummerd 13 
had moeten zijn, zodat dat artikel thans genummerd is 13.
Artikel 13
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering 
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met 

het verslag van de aldaar bedoelde commissie danwel accountant;
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17, per e-
mailbericht of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging 
gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 17 
vermelde oproepingstermijn.

Artikel 17
3. De algemene vergaderingen worden in Utrecht gehouden, met dien verstande 

dat de algemene vergadering kan besluiten tot het elders houden van een 
algemene vergadering.

BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
- notulen algemene vergadering;
***- volmacht.***
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl de identiteit van de 
verschenen persoon door mij, notaris, is vastgesteld.
De verschenen persoon is door mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de 
inhoud van deze akte kennis te nemen.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 
en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte 
voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet.
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ingestelde commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie danwel de accountant alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 
verstrekken.

6. De opdracht aan de commissie danwel de accountant kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van 
een andere commissie danwel accountant.

Het na artikel 12 opgenomen artikel is genummerd 16, terwijl dat genummerd 13 
had moeten zijn, zodat dat artikel thans genummerd is 13.
Artikel 13
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering 
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met 

het verslag van de aldaar bedoelde commissie danwel accountant;
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17, per e-
mailbericht of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging 
gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 17 
vermelde oproepingstermijn.

Artikel 17
3. De algemene vergaderingen worden in Utrecht gehouden, met dien verstande 

dat de algemene vergadering kan besluiten tot het elders houden van een 
algemene vergadering.

BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
- notulen algemene vergadering;
***- volmacht.***
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend terwijl de identiteit van de 
verschenen persoon door mij, notaris, is vastgesteld.
De verschenen persoon is door mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de 
inhoud van deze akte kennis te nemen.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon 
en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte 
voortvloeien aan de verschenen persoon uiteengezet.
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De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte 
kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte 
voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris ondertekend.
Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, 
om


















