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Ref: DU (24 mei 2018.1) 
Dos: 2018.1034.01  

 
STATUTENWIJZIGING 

 
 
 
Heden, [passeerdatum], verschijnt voor mij, mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, 
notaris te Utrecht: 
@, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA Utrecht, Jutfaseweg 1, en 
handelend als hierna gemeld. 
De comparante, handelend als gemeld, verklaart: 
- dat de algemene vergadering van de statutair te Amsterdam gevestigde vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid: Arts en Voeding, met adres te 3521 AL Utrecht, 
Jaarbeursplein 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66432855, 
heeft besloten tot de onderhavige statutenwijziging; 

- dat de ledenvergadering voorts heeft besloten de comparante aan te wijzen om 
deze akte te verlijden; 

- dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit een aan deze  
./. akte gehecht document. 

De comparante verklaart voorts ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit, in de 
statuten van de voormelde vereniging de volgende wijzigingen aan te brengen: 
Artikel 2 lid 2 sub a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
a.    de bewustwording bij artsen en andere zorgprofessionals te vergroten rondom het 

effect van voeding en leefstijl interventies op gezondheid en ziekte en de arts en 
andere zorgprofessional te activeren een belangrijke speler te zijn bij de 
implementatie hiervan binnen onze gezondheidszorg. 

Artikel 2 lid 2 sub b wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
b.    een platform creëren voor het verbinden van zorgprofessionals en het faciliteren 

van  uitwisseling van wetenschappelijk en praktische kennis.   
Artikel 4 lid 2a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
a.     Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als huisarts/medisch specialist, 

specialist ouderengeneeskunde of sociaal geneeskundigen staan geregistreerd of in 
opleiding zijn tot huisarts/medisch specialist of sociaal geneeskundige, evenals 
basisartsen en geneeskundestudenten. Daarnaast kunnen tot gewoon lid worden 
toegelaten praktijkondersteuners voor huisartsenzorg (POH), alsmede andere 
zorgprofessionals afkomstig uit verwante beroepsgroepen binnen de 
gezondheidszorg, die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan het bereiken van de doelstelling van Arts en Voeding. 

Artikel 4 lid 2b wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
b.     Buitengewone leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn 

toegelaten. Binnen die categorie leden zijn te onderkennen: rustende 
huisartsen/medisch specialisten, specialist ouderengeneeskunde, toegelaten 
praktijkondersteuner huisartsenzorg en andere zorgprofessionals als hiervoor sub 
2a omschreven, als ook ex-huisartsen/medisch specialisten of sociaal 
geneeskundigen, ex-praktijkondersteuners en andere zorgprofessionals en voorts 
bestuursleden, personen in dienst van Arts en Voeding en personen met affiniteit tot 
de doelstellingen van Arts en Voeding. 

Artikel 8 lid 1b komt te vervallen. Artikel 8 lid 1c wordt vernummerd in artikel 8 lid  
1b.  
Artikel 9 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
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2.    Een volgens het rooster afgetreden lid van het bestuur is onmiddellijk en onbeperkt 
herbenoembaar. 

Artikel 9 lid 4 sub c komt te vervallen. Artikel 9 lid 4d wordt vernummerd in artikel 9  
lid 4c. 
SLOT 
De comparante is mij, notaris, bekend. 
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante 
en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende 
gevolgen. 
De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en 
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met 
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de 
comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de 
datum aan het begin van deze akte vermeld. 
 


