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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

 

Op [passeerdatum] verschenen voor mij, mr. Corien Elise Jonker, notaris te Hoorn: 

 

@ handelend als bestuurder van @  

@handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van de 

vereniging: Westfriese Bedrijvengroep, gevestigd te Hoorn, kantoorhoudende te de 

Oude Veiling 4, 1689 AA Zwaag, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 

37093314, hierna te noemen: ‘de Vereniging’ en als zodanig bevoegd op grond van 

artikel  22 van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij notariële akte 

vast te leggen. 

De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard: 

INLEIDING 

1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op eenendertig oktober 

tweeduizend verleden voor mr. L.J. Jellema, destijds notaris te Hoorn. 

2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op 

eenentwintig augustus tweeduizend veertien verleden voor  mr. C.E. Jonker 

notaris te Hoorn. 

3. Op @ heeft de algemene vergadering van de Vereniging besloten de statuten 

van de Vereniging te wijzigen. 

 Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. 

STATUTENWIJZIGING 

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komt artikel 7 lid 1 van de statuten met 

onmiddellijke ingang te luiden als volgt:  

Artikel 7- Dagelijks bestuur 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste drie bestuursleden deeluitmakende 

van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de 

voorzitter, eventueel vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van het 

algemeen bestuur. Leden van het dagelijks bestuur hoeven geen deel uit te 

maken van het bestuur van een AV en hoeven geen lid te zijn van een AV. 

BIJLAGEN 

Aan deze akte zijn de navolgende stukken vastgemaakt: 

- notulen algemene vergadering. 

SLOT 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en 

toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de 

inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen personen hebben verklaard op 
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volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze 

akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te 

hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na 

beperkte voorlezing is deze akte te Hoorn op de datum in het hoofd van deze akte 

vermeld door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. 

 


