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VEREENIGING:

Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen,

te Amsterdam.

Art. 1. De Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen, 

gevestigd te Amsterdam, stelt zich ten doel bevordering van de belangen van den geneeskundigen dienst de 

levensverzekering. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettigen weg en wel door: a. het wetenschappelijk 

onderzoek van vraagstukken, betrekking hebbende op levensverzekeringgeneeskunde; b. het 

gemeenschappelijk behandelen van al datgene wat met den geneeskundigen dienst der levensverzekering in 

verband staat. 

Art. 2. De vereeniging is aangegaan voor een tijdperk van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen van af den dag 

der oprichting, 1 October 1910. Zes maanden voor het verloopen van den termijn waarvoor de vereeniging is 

aangegaan, is het bestuur verplicht eene ledenvergadering bijeen te roepen om over de al of niet voortduring 

van de vereeniging te beslissen. 

Art. 3. Inrichting en werk der vereeniging worden nader geregeld bij huishoudelijk reglement, hetwelk geene 

bepalingen mag bevatten strijdende met deze statuten. 

Art. 4. De leden der vereeniging worden onderscheiden in gewone en buitengewone leden. 

Art. 5. Alle geneeskundigen, die als geneeskundig adviseur aan eene levensverzekeringmaatschappij 

verbonden zijn, kunnen als gewoon lid worden aangenomen. 

Art. 6. Alle geneeskundigen, die als onderzoekend geneesheer aan eene levensverzekeringmaatschappij 

verbonden zijn, alsmede geneeskundigen, die belang stellen in de levensverzekeringgeneeskunde, kunnen als 

buitengewoon lid door de vereeniging worden aangenomen. 

Art. 7. Zij die het gewoon of buitengewoon lidmaatschap begeeren, melden zich aan bij het bestuur. op de 

eerstvolgende ledenvergadering wordt over hun al of niet aanname beslist. 

Art. 8. Op voorstel van het bestuur kan door de vereeniging een lid van zijn lidmaatschap vervallen verklaard 

worden, wanneer hij handelingen pleegt, die hem en zijn stand onwaardig zijn. 

Art. 9. Het gewoon lidmaatschap eindigt: a. door overlijden; b. door schriftelijke opzegging; c. door op te 

houden geneeskundig adviseur eener levensverzekeringmaatschappij te zijn; d. op grond van artt. 8 en 20 

dezer statuten. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt: a. door overlijden; b. door schriftelijke opzegging; c. 

op grond van artt. 8 en 20 dezer statuten. 

Art. 10. Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden, die de betrekkingen van voorzitter, ondervoorzitter en 

secretaris-pennngmeester onderling verdeelen. 

Art. 11. De leden van het bestuur worden op de eerste ledenvergadering in het kalenderjaar voor den tijd van 

3 jaren gekozen uit de gewone leden. Zijn zijn slechts éénmaal dadelijk herkiesbaar, behalve de secretaris-

penningmeester, die telkens herkiesbaar is. Elk jaar treedt een lid af, de eerste maal wordt een rooster een 

rooster van aftreding bij loting vastgesteld. 

Art. 12. Bij tussentijdsch aftreden of overlijden van een der bestuursleden, wordt zijne functie waargenomen 

door de overigen tot de eerstvolgende ledenvergadering. 

Art. 13. Het bestuur beslist in alle spoedeischende zaken, doch is daarvan verantwoording schuldig op de 

eerstvolgende ledenvergadering. 

Art. 14. De voorzitter leidt de bestuurs- en de ledenvergaderingen. Eener bestuursvergadering wordt gehouden 

zoo dikwijls de voorzitter of 2 andere leden van het bestuur zulks noodig achten. 

Art. 15. De secretaris-penningmeester is belast: a. met het houden van de notulen der vergaderingen, met de 

correspondentie en me de redactie van alle stukken de vereeniging betreffende; b. met het innen der gelden en 

het beheer daarvan. Hij legt jaarlijks rekening en verantwoording van zijn geldelijk beheer af in de eerste 

ledenvergadering in het kalenderjaar gehouden. 



Art. 16. Een aftredend bestuurslid is verplicht de onder hem berustende stukken en andere bezittingen der 

vereeniging binnen 14 dagen na zijne aftreding met behoorlijke verantwoording af te geven aan een der 

overige leden van het bestuur. 

Art. 17. De handhaving van de statuten en van het huishoudelijk reglement alsmede de uitvoering van de 

besluiten van de ledenvergaderingen zijn aan het bestuur opgedragen. 

Art. 18. Tot het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van bezittingen der vereeniging behoeft het bestuur de 

goedkeuring van de ledenvergadering. 

Art. 19. De geldmiddelen der vereeniging worden gevonden uit de contributies der leden, uit hoofdelijke 

omslagen, uit vrijwillige bijdragen, uit renten van belegde gelden en dergelijke inkomsten. 

Art. 20. De contributie der gewone en buitengewone leden bedraagt f 2 per jaar. Over de contributie wordt per 

quitantie beschikt. Blijft een lid in gebreke de contributie te voldoen, dan ontvangt hij eene schriftelijke 

aanmaning. Wordt binnen den tijd van 4 weken na het verzenden van die aanmaning de contributie niet 

voldaan, dan vervalt het lidmaatschap. 

Art. 21. Minstens éénmaal in het jaar wordt eene vergadering der leden gehouden. 

Art. 22. De oproepingen tot alle ledenvergaderingen moeten 14 dagen te voren bij oproepingsbrief aan de 

leden worden verzonden, met vermelding der te behandelen onderwerpen. 

Art. 23. Over alle voorstellen wordt bij meerderheid van stemmen beslist, behoudens het bepaalde in artt. 8, 

18, 24 en 25, alinea 1 en 2, der statuten, waar voor eene beslissing 2/3 der uitgebrachte stemmen noodig zijn. 

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking der stemmen heeft eene nieuwe vrije 

stemming plaats; mochten de stemmen opnieuw staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De 

stemming over zaken geschiedt mondeling. De stemming over personen geschiedt schriftelijk. Is bij de eerste 

stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; is weder geen 

volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene stemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen op 

zicht vereenigden. Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot. 

Art. 24. De statuten kunnen niet gewijzigd worden dan ten gevolge van een bepaald voorstel daartoe, dat in 

een oproepingsbrief voor eene ledenvergadering is opgenomen en in die vergadering is aangenomen. De 

gewijzigde statuten treden in werking den dag waarop de Koninklijke goedkeuring daarop zal zijn verkregen, of 

anders op een lateren dag, door die vergadering te bepalen. 

Art. 25. Behalve ontbinding der vereeniging wanneer de ermijn waarvoor zij is besloten, of op grond van de 

bepalingen der wet, wordt de vereeniging binnentijds ontbonden indien een voorstel daartoe in den 

oproepingsbrief voor eene ledenvergadering vermeld, in die vergadering door de leden is aangenomen. Over de 

bezittingen der vereeniging wordt in het laatste geval op diezelfde ledenvergadering beschikt, terwijl bij elke 

andere ontbinding eene speciaal daarvoor bijeen te roepen ledenvergadering daarover beslist, alles behoudens 

inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 B.W. 

Art. 26. Alle verschillen en geschillen, welke mochten ontstaan tusschen de leden van het bestuur of tusschen 

de leden dezer vereeniging onderling of tusschen een lid en een bestuurslid, zullen, zoo zij volgens de wet voor 

eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de ledenvergadering in hoogste instantie worden beslist. 

Art. 27. In afwijking van het in de eerste alinea van art. 11 dezer statuten bepaalde, worden voor de eerste 

maal voor den tijd van 3 jaren tot leden van het bestuur benoemd de heeren: dr. Jan Coert, te 's Gravenhage; 

dr. Leendert Cornelis van der Meulen, te Amsterdam; waarvan de eerste als voorzitter, de tweede als 

secretaris-penningmeester zal optreden, terwijl het derde lid (de ondervoorzitter) voor een gelijk tijdvak eerst 

zal worden benoemd in de eerste ledenvergadering van het kalenderjaar 1911. 

(Volgen de onderteekeningen.)

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 6 Jan. 1911 no. 45.

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

Namens den Minister,

De Secretaris-Generaal,

A. D. W. DE VRIES

 


