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Het bestuur van de Vereniging Osteogenesis Imperfecta doet aan haar leden de volgende twee 
voorstellen:    
 

Voorstel statutenwijziging 

 Het voorstel: 
1. te besluiten tot wijziging van de statuten van de vereniging overeenkomstig het concept 

opgesteld door Het Notarieel, met referentie TWIER/NBALL/549338.01; zoals dit voor de 
leden online te vinden is op onze website of op te vragen is bij het bestuur, 

2. tot verlening van machtiging aan iedere bestuurder van de vereniging en aan ieder van de 
personen alsdan werkzaam bij Het Notarieel Zwolle B.V., gevestigd te Zwolle, dan wel bij een 
van de andere vestigingen van Het Notarieel,, om de notariële akte van statutenwijziging te 
doen verlijden en alle overige rechtshandelingen te verrichten die de gemachtigde te dezer 
zake nodig acht.  

  
U kunt op de algemene vergadering van 17 september 2022 voor of tegen dit voorstel stemmen. 
Indien u tegen dit voorstel bent en wilt dat er zaken gewijzigd worden, dan zal de notaris met een 
nieuw voorstel moeten komen die opnieuw in stemming moet worden gebracht.  
  

Voorstel wijzigen huishoudelijk reglement.  

Het voorstel tot het wijzigen van het huishoudelijk regelement overeenkomstig het concept zoals dit 
vanaf 27 augustus is voorgelegd aan de leden, beschikbaar is op onze website en op te vragen is bij 
het bestuur.   
 
Tijdens de algemene vergadering van 17 september kunt u aangeven of u voor of tegen dit voorstel 
bent of onder welke voorwaarden u wel akkoord kunt gaan met dit reglement (wat wilt u wijzigen) 
 

Niet aanwezig 

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de algemene vergadering van 17 september verzoeken wij u om 
uw stem schriftelijk uit te brengen. Dit kan via de post op het bovenstaande adres of via de mail aan 
bestuur@oivereniging.nl.  
 
Een stem kan meetellen als die voor de start van de vergadering is ontvangen.  
 
In uw bericht moet staan:  

• uw naam, adres en geboortedatum (wij moeten u kunnen identificeren als lid)  

• of u akkoord bent met het voorstel van het bestuur rondom de statuten  

• of u akkoord bent met het voorstel van het bestuur over het huishoudelijk reglement.  
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