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CONCEPT STEENHUIS NETWERK NOTARISSEN 
24 april 2013  

 
STATUTENWIJZIGING VERENIGING (2012A29089SK) 
 
Op * tweeduizend dertienverscheen voor mij, mr. Hendrik Steenhuis, notaris te Urk: ------ 
  * ---------------------------------------------------------------------------------- 
 handelend als bestuurder van de vereniging: VOLLEYBALVERENIGING "UT TOP" , ----- 

gevestigd te Urk, kantoorhoudende te Urkerweg 60c, 8322 NB Urk, ingeschreven in - 
het handelsregister, onder nummer: 40061325, hierna te noemen: ‘de vereniging’, --- 

 en als zodanig op grond van artikel 23 lid 4 van de statuten van de vereniging ------ 
bevoegd de vereniging te dezen te vertegenwoordigen. ----------------------------- 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt. ---------------------- 
INLEIDING ----------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging werd opgericht op eenendertig mei negentienhonderd tweeëntachtig. - 
2. De statuten van de vereniging zijn vastgelegd bij notariële akte op achtentwintig --- 

maart negentienhonderd vierentachtig verleden voor mr. P. Pel, destijds notaris te -- 
Kampen. -------------------------------------------------------------------------- 

3. De statuten zijn nadien niet meer gewijzigd. ---------------------------------------- 
4. De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering gehouden op * - 

besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte - 
notulen van deze vergadering. ----------------------------------------------------- 

STATUTENWIJZIGING------------------------------------------------------------------- 
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen van de statuten -  
met onmiddellijke ingang als volgt: ------------------------------------------------------------ 
NAAM --------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------- 
De vereniging draagt de naam: VOLLEYBALVERENIGING URK (V.V. URK), zij is gevestigd te  
Urk. -----------------------------------------------------------------------------------  
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING --------------------------------------------- 
Artikel 20------------------------------------------------------------------------------ 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping  

vindt plaats door middel van: ------------------------------------------------------ 
 - een publicatie in het verenigingsorgaan; of ------------------------------------ 
 - een schriftelijke bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister;  

of ---------------------------------------------------------------------------- 
 - een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. ------------------------- 
 De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. -------------------- 
 De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook geschieden door een langs --- 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres -- 
dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. ----------------------------------- 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het  
bepaalde in artikel 23. ------------------------------------------------------------- 

STATUTENWIJZIGING------------------------------------------------------------------- 
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Artikel 23------------------------------------------------------------------------------ 
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de ---- 

algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ----- 
wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de  
algemene vergadering worden vermeld. -------------------------------------------- 

2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een ---- 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de  
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging -------- 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage -- 
leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de ----- 
vergadering wordt gehouden. ------------------------------------------------------ 

3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van -- 
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.------------------------------- 

4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte  
is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële --- 
akte vast te leggen. ---------------------------------------------------------------- 
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de - 
gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister. ------------- 

Slot ----------------------------------------------------------------------------------- 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ------------------------------------------ 
WAARVAN AKTE, ----------------------------------------------------------------------- 
is verleden te Urk op de datum aan het begin van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave  
van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en een toelichting daarop van -- 
mij notaris, heeft de verschenen persoon verklaard tijdig van de inhoud van de akte te --- 
hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen en op - 
volledige voorlezing geen prijs te stellen.------------------------------------------------ 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon - 
en mij, notaris, ondertekend om 


	aflijn

