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CONCEPT 
 

Indien uw personalia of andere gegevens in de akte  

onjuist zijn, gelieve u, vóór het passeren van de 
akte, telefonisch contact op te nemen. 

 

Heden, ,--------------------------------------------------------------------------------  
verscheen voor mij, meester Jan Willem van der Woude, notaris met als  
plaats van vestiging de gemeente Noordenveld:--------------------------------  
     , te dezen handelende in zijn/haar hoedanigheid van  van de te   
Groningen gevestigde en aldaar aan het Hanzeplein 1 (postcode  --------  
9713 GZ) kantoorhoudende vereniging: "Personeelsvereniging  ---------  
UMCG", zulks ter uitvoering van het besluit van de algemene  -------------  
ledenvergadering tot wijziging van de statuten van de vereniging, bij  ----  
welk besluit hij/zij, de comparante, werd aangewezen en gemachtigd tot   
de uitvoering daarvan, -----------------------------------------------------------------  
 blijkende van voormeld besluit van de algemene ledenvergadering  -  

uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de  -------  
betreffende vergadering. --------------------------------------------------------  

De comparante, in hoedanigheid gemeld, verklaarde vooraf: ---------------  
1. Bij akte op een februari tweeduizend dertien verleden voor de  -------  

destijds in de gemeente Noordenveld gevestigde notaris mr. H.J.  --  
Holland, werd de statuten van genoemde vereniging:  ------------------  
“Personeelsvereniging UMCG” laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd.------  

2.  De algemene ledenvergadering van voormelde vereniging heeft in  -  
haar voormelde vergadering van datum met algemene stemmen  ---  
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen. ----------------------  

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde naar aanleiding van   
voormeld besluit en ter uitvoering daarvan, bij deze de statuten van de  -  
vereniging gedeeltelijk te wijzigen, als volgt: -------------------------------------  
- Aan artikel 10 wordt een lid 6 toegevoegd, luidende: --------------------  
 “6. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf (5) gedaald is,   

blijft het bestuur bevoegd. -------------------------------------------------  
  Indien sprake is van belet of ontstentenis van één of meer  ------  

bestuursleden, blijven de overblijvende bestuursleden (of het  --  
overblijvende bestuurslid) een bevoegd bestuur.  -------------------  

  Indien sprake is van belet of ontstentenis van alle  -----------------  
bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij een door de  -------  
algemene vergadering benoemde persoon (of personen).   ------  

  Het vorenstaande laat onverlet dat zo spoedig mogelijk een  ----  
algemene vergadering belegd dient te worden waarin wordt  ----  
voorzien in de ontstane vacature(s).”  ----------------------------------  

- Aan artikel 12 wordt de volgende tekst toegevoegd: ---------------------  
 “In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft  

met één of meer bestuurders wordt de vereniging niettemin op de  --  
hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.  --------------------------------  

 In dat geval neemt een bestuurder niet deel aan de beraadslaging  -  
en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk   
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging,  -  
tenzij hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen.  -----------  

 In dat laatste geval wordt het besluit genomen door de algemene  --  
vergadering.”  ----------------------------------------------------------------------  

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparante, in hoedanigheid  ---------  
gemeld, domicilie te kiezen ten kantore van de bewaarder dezer minute.  
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze  ---  
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akte betrokken comparante is door mij, notaris, aan de hand van het  ----  
hiervoor gemeld en daartoe bestemd document vastgesteld. ---------------  
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Roden, op de datum  
in het hoofd dezer akte vermeld. ----------------------------------------------------  
Na zakelijke opgave van – en een toelichting op de inhoud van deze  ----  
akte aan de comparante, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden  --  
van deze akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen,  ------  
daarmee in te stemmen, en op volledige voorlezing daarvan geen prijs  -  
te stellen. ---------------------------------------------------------------------------------  
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de  ----  
comparante en daarna door mij, notaris, ondertekend. -----------------------  
  


