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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, vier oktober tweeduizend tweeêntwintig, ------------
verscheen voor mij, Mr JOHANNES GERARDUS MARIA RUIJGROK, notaris te Hilversum: ------
de heer Dannv VAN KOOI, wonende 1223 PZ Hilversum, LiebergerwegT64, geboren te Weesp
op negentien september negentienhonderd eenenvijftig, houder van Nederlandse identiteitskaart
nummer 1PK0805D9, afgegeven te Hilversum op zevenentwintig mei tweeduizend zestien, -------
gehuwd;
De comparant verklaarde: ------------
- Blijkens akte op twee juni tweeduizend zes verleden voor Mr D.A.N F. Koolen, destijds ------

noiaris te Hilversum, werden de statuten van de vereniging:
VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE EN OMGEVING, statutair gevestigd te
Hilversum, kantoorhoudende te Hilversum, LiebergerwegT64, postcode 1223 PZ,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40517195, hierna te noemen: "de vereniging", voor het laatst geheel vastgesteld.

- De algemene vergadering van de vereniging heeft in een algemene vergadering gehouden
op tweeëntwintig juni 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: --
l. Artikel '13 komt te luiden: --------------
BESTUURSTAAK - TEGENSTRIJDIG BELANG _ BELET EN ONTSTENTENIS
VERTEGENWOO RDIGI NG ---------.-
Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van -

Een bestuurder moet te allen tÍjde in het belang van de vereniging beslissen. Een -------------
bestuurslid dat een tegenstrÍjdíg of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet
deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover. Als alle bestuurders een -------
tegenstrijdig belang hebben, dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de algemene --
vergadering van de vereniging.

2" lndien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is -
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de ------
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Er is een continuïteitscommissie waarvan de leden elk jaar worden benoemd door de
ledenvergadering. Deze commissie bestaat uit drie personen. Bij ontstentenis of belet van --
alle bestuursleden is het de iaak van deze commissie een algemene ledenvergadering ------
bijeen te roepen teneinde een of meer bestuurders te benoemen.
Het bestuur is. mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het ---
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsteling voor
een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en ---
tegen derden beroep worden gedaan.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

4.
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a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter tezamen met een ander lid van het bestuur,

il
c. hetzi.; door de penningmeester voor het uitvoeren van geldtransacties.
Artikel 15 lid 2 sub c komt te luiden:
c. de benoeming van de in artikel 13 lid 4 en 14 lid 4 genoemde commissies voor het -----

volgende verenigingsjaar; ----------
lll. Artikel 21 lid 3 komt te luiden: --------------
3. lndien bij opheffing van de vereniging een batig liquidatiesaldo aanwezig is, wordt dit --------

besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling als de vereniging.

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
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