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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

 

 

Heden, zevenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig,  --------------------------------------------  

verscheen voor mij, Mr JOHANNES GERARDUS MARIA RUIJGROK, notaris te Hilversum:  ------  

de heer Sebastiaan ESBACH, wonende 1217 CJ Hilversum, Beethovenlaan 8, geboren te Goirle 

op zeventien april negentienhonderd drieënzestig, houder van paspoort nummer NVBFJ66H6,  ---  

afgegeven te Hilversum op vijfentwintig augustus tweeduizend zestien, gehuwd.  ---------------------  

De comparant verklaarde:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Blijkens akte op vier december negentienhonderd negentig verleden voor Mr A.J.W.M. van  -  

Hengstum, destijds notaris te Hilversum, is de vereniging:  --------------------------------------------  

 WIJKVERENIGING DE PARKEN, hierna te noemen: “de vereniging” opgericht.  ---------------  

 Blijkens akte op zestien februari tweeduizend één verleden voor M.F. Le Coultre, destijds  ---  

notaris te Hilversum, werden de statuten van de vereniging voor het laatst geheel  -------------  

vastgesteld.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- De algemene vergadering van de vereniging heeft in een algemene vergadering gehouden  -  

op één maart tweeduizend tweeëntwintig besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, 

zoals hierna is vermeld.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Van gemeld besluit van de algemene vergadering blijkt uit een aan deze akte gehechte  ------  

exemplaar van de notulen van die vergadering.  ----------------------------------------------------------  

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant in de statuten van voormelde  -------  

vereniging de volgende wijzigingen aan te brengen:  -----------------------------------------------------------  

Artikel 7 lid 5 komt te luiden:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

5. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders wijst de algemene vergadering een of ------------  

meerdere personen aan om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien.  --------------  

Artikel 9 lid 2 komt te luiden:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Geen besluiten kunnen worden genomen, indien niet ten minste drie bestuursleden  -----------  

aanwezig zijn. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het -----  

minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten.  -----------------------------------------  

SLOTBEPALINGEN.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De algemene vergadering van de vereniging heeft hem, comparant, gemachtigd van de  -----------  

onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken.  --------------------------------------------  

De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, vastgesteld aan de  -----  

hand van het hiervoor vermelde legitimatiebewijs.  -------------------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

in minuut opgemaakt, is verleden te Hilversum op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.  -----  

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van  --  

die inhoud te hebben kennis genomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te  --------  

stellen.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

(Volgt ondertekening door comparant en notaris) 

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

   

 












