Heden, tweeëntwintig juni tweeduizend twintig, verschenen voor mij,
notaris te Oudewater: …….. en ………te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van
de vereniging met volledige— rechtsbevoegdheid LANGSTOKHAAR & OUDDUITSE HERDER
VERENIGING, statutair gevestigd te Den Dolder, Gemeente Zeist, feitelijk gevestigd Pleineslaan 106,
3734 ER Den Dolder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 57459339,
INLEIDING
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarde:
-

de vereniging is opgericht bij akte verleden op tien november tweeduizend veertien voor mr.
E.D. de Jongh,

-

de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd;

-

de algemene vergadering van de vereniging heeft, blijkens de notulen van de vergadering de
dato drie februari tweeduizend negentien en drieëntwintig maart tweeduizend negentien
besloten om: de samenstelling van het bestuur te wijzigen;

-

de algemene vergadering van de vereniging heeft voorts besloten om de verschenen persoon
te machtigen om de statutenwijziging tot stand te brengen;

-

van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de
desbetreffende vergadering.

STATUTENWIJ ZIGING
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van dit besluit
de statuten partieel te wijzigen en vast te stellen als volgt. Artikel 16 lid 1 wordt gewijzigd en komt te
luiden als volgt.
Artikel 16
Samenstelling bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van minimaal drie en
maximaal zeven leden. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de
leden benoemd. De Algemene Vergadering kan echter bepalen, dat de voorzitter buiten de
leden kan worden benoemd.
SLOTVERKLARING
Alle overige artikelen van de statuten van de vereniging worden ongewijzigd in stand
SLOT AKTE
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen personen
is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de daartoe bestemde documenten.
WAARVAN AKTE is verleden te Oudewater op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De
verschenen personen hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte
en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de
akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de
akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,
eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

