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dd 19 oktober 2020 
 

Indien er onjuistheden 

voorkomen in uw persona-
lia of elders in de tekst, ge-
lieve u tijdig voor het pas-

seren van de akte contact 
op te nemen met de behan-

delaar. 

  

 
STATUTENWIJZIGING 

 

Zaaknummer: 18.926 

 

Heden, *, verschenen voor mij, Mr. Pieter Klaas Smook, notaris gevestigd in de ge _____  

meente Lochem: _______________________________________________________________________________________  
*,   

ten deze handelende als * van de vereniging: Bridgeclub Alert 05, gevestigd in de  _____  
gemeente Lochem, adres De Bosch 20, 7213 TH Gorssel, ingeschreven in het  ___________  

handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 08152547, en als  _______  
zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende op grond van het  ____________  

bepaalde in artikel 20 lid 4 van haar statuten. ___________________________________________________  
Besluit tot statutenwijziging ____________________________________________________________________  

Op * is een algemene vergadering van de vereniging gehouden nadat was voldaan  _____  

aan de bepalingen van artikel 2:42 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 12 lid 2  
van de statuten der vereniging betreffende de voorbereiding van een algemene  _________  

vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld. _____________  
In deze algemene vergadering is met een meerderheid van tenminste twee/derde  ______  

van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, zoals vereist in artikel 20 van gemelde  
statuten, besloten, overeenkomstig het gedane voorstel van het bestuur, de statuten  

van de vereniging te wijzigen en in hun geheel opnieuw vast te stellen. ____________________  
Van voormeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen  _____  

van die algemene vergadering. _____________________________________________________________________  
Vastlegging statutenwijziging  _________________________________________________________________  

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde voormelde statutenwijziging bij  _____  
deze akte te willen vastleggen, zodat de gewijzigde statuten overeenkomstig artikel  ___  

2:43 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek op heden in werking treden, en verklaarde dat  __  
artikel 12 van de statuten van de vereniging overeenkomstig voormeld besluit van de  

algemene vergadering voortaan luidt als volgt: __________________________________________________  

______________________________ S T A T U T E N _________________________________________  
"Einde bestuurslidmaatschap – periodiek aftreden - schorsing. _______________________________  

Artikel 12. _______________________________________________________________________________________________  
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen  __  

tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een schor _____  
sing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,  ______  

eindigt door het verloop van die termijn. ____________________________________________________  
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door  ____  

het bestuur op te maken rooster van aftreding. Aftredende bestuursleden zijn  
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terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt  
op het rooster de plaats van zijn voorganger in. ___________________________________________  

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van- en bedanken door  ___  
het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging." ____________  

Slot  ______________________________________________________________________________________________________  
De comparant is mij, notaris, bekend. _____________________________________________________________  

Deze akte is verleden te Eefde op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. _________  
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _______  

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te  ______  
stellen en van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen. ________________________  

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris,  _____  
ondertekend. ___________________________________________________________________________________________  


