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Zaaknummer: 16490/ARO 

 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

 

 

Vandaag, *, verscheen voor mij, mr. Gerardus Johannes Heijkants, notaris te 

Oosterhout:  

 mevrouw Constance Yvonne Burggraaf, wonende te 4902 DJ 

Oosterhout, Slijperijhof 40, geboren te Zaandam op achttien oktober 

negentienhonderdvierenvijftig, zich legitimerende met haar paspoort, 

nummer NN1KK0K14, uitgegeven te Oosterhout op acht mei tweeduizend 

veertien, gehuwd; 

ten deze handelend als voorzitter en gemachtigde van de statutair te gemeente 

Geldermalsen (feitelijk adres: 4902 DJ Oosterhout, Slijperijhof 40) 

gevestigde vereniging VERENIGING STADS- EN KINDERBOERDERIJEN 

NEDERLAND, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer 

van Koophandel onder nummer 55773540, hierna te noemen: ‘de 

Vereniging’, en als zodanig gemachtigd tot het vastleggen van de 

statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het 

hierna te vermelden besluit van de algemene vergadering van de 

vereniging. 

De verschenen persoon verklaarde als volgt. 

INLEIDING 

1. De Vereniging werd opgericht op negen en twintig juni tweeduizend twaalf. 

2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd op zestien 

augustus tweeduizend achttien, verleden voor mr. Gerardus Johannes 

Heijkants. 

3. De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering 

gehouden op * op wettige en statutaire wijze besloten de statuten 

gedeeltelijk te wijzigen voor wat betreft de artikelen 3, 12 lid 3 en 17 lid 3, 

van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehechte notulen van deze 

vergadering. 

STATUTENWIJZIGING 

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de artikel 3, 12 lid 3 en 

17 lid 3 van de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt: 

VOORWAARDEN UITVOERING  

Artikel 3  

Voorwaarde voor het succesvol opereren van de vereniging is dat voor iedere 

doelstelling één bestuurslid specifiek eindverantwoordelijk is en volgens door 

de algemene vergadering goedgekeurde strategieën uitvoering geeft aan de 

doelstelling. 

BENOEMING BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN  

Artikel 12  

3.  Leden kunnen personeelsleden en/of vrijwilligers die aan hen zijn 

verbonden als kandidaat voor een bestuursfunctie voordragen. Dit geldt 

niet voor aspirant leden.  

ONTBINDING  

Artikel 17  

3.  Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

doelstelling als de doelstelling van de Vereniging of van een buitenlandse 

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt 
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en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vereniging 

heeft. 

AANGEHECHTE STUKKEN 

Aan deze akte is het navolgende stuk gehecht: 

- notulen algemene vergaderingen. 

SLOT 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven 

identificatie aan de hand van het in de comparitie vermelde document heeft 

door mij, notaris, plaatsgevonden. 

WAARVAN AKTE is verleden te Oosterhout op de datum als in het hoofd van 

deze akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan 

de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te 

hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 

stellen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 

verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 


