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Van Rhijn notarissen te Zeist
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, tien september tweeduizend veertien, _______________________
verschenen voor mij, ________________________________________
mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, ________________________
notaris met plaats van vestiging Zeist: ____________________________
1. de heer Klaas VAN MEIJEREN, geboren te Wageningen op twaalf oktober
negentienhonderdachtenvijftig, wonende te 6717 HA Ede, Willem ______
Marislaan 15, geïdentificeerd aan de hand van dienstpaspoort nummer ___
NSFJC0L19, afgegeven te Barneveld op achttien februari tweeduizend tien ;
2. mevrouw Everdien Flora VERGUNST, geboren te Ede op drieëntwintig mei
negentienhonderdvierenzestig, wonende te 2983 HV Ridderkerk, _______
Oranjestraat 102, geïdentificeerd aan de hand van Nederlands paspoort __
nummer NW41829H8, afgegeven te Ridderkerk op zestien april ________
tweeduizend twaalf, ______________________________________
ten deze handelende als gezamelijk bevoegd bestuurders van de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: DE GEREFORMEERDE _________
ZENDINGSBOND, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te __
3972 PP Driebergen Rijsenburg, Faunalaan 249, ingeschreven in het ____
handelsregister onder nummer 40478060 hierna te noemen: de vereniging.
./. De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat de algemene ________
ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van vijftien mei _____
tweeduizend veertien heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van
_
dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar/uittreksel van de notulen
________________________________________
van die vergadering.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de comparanten, handelend als __
vermeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, _
zodat zij komen te luiden als volgt: ______________________________
Naam - Zetel - Duur ______________________________________
Artikel 1 ________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam "De Gereformeerde Zendingsbond", bij
verkorting genaamd: GZB. _________________________________
2. De vereniging is gevestigd te Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. _
3. De vereniging, opgericht op zes februari negentienhonderd één, is ______
aangegaan voor onbepaalde tijd. _____________________________
Grondslag ______________________________________________
________________________________________________
Artikel 2
De vereniging gaat uit van het beginsel dat de Bijbel is het onfeilbaar Woord __
Gods, waarin al de raad Gods vervat is, zoals die beleden wordt in de drie ____
__
formulieren van enigheid van de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde)
Kerk. __________________________________________________
Artikel 2A ______________________________________________
Waar hiervoor in artikel 2 staat "Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) ___
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Kerk", moet - sinds één mei tweeduizend vier - worden gelezen "de Protestantse
Kerk in Nederland". ________________________________________
Doel __________________________________________________
Artikel 3 ________________________________________________
1. De vereniging stelt zich ten doel zendingsarbeid te verrichten in het _____
algemeen buiten Nederland, gehoorzamend aan het bevel en gelovend in de
belofte van Christus door het brengen van het Woord Gods. ___________
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken met name door samenwerking met
partnerkerken en door uitzending van zendingswerkers. _____________
3. Tot de doelstelling behoort eveneens de missionaire toerusting van de leden
en gemeenten door middel van educatie, toerusting en voorlichting via ___
_______________________
cursussen, bijeenkomsten en publicaties.
_______________________________________________
Middelen
Artikel 4 ________________________________________________
De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit ___
contributies van leden, opbrengsten van collecten, schenkingen, erfstellingen, _
legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten. _________________
Erfstellingen worden alleen aanvaard onder het voorrecht van ____________
boedelbeschrijving. _________________________________________
Leden _________________________________________________
Artikel 5 ________________________________________________
Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die voldoen aan het gestelde
in artikel 7. ______________________________________________
Toelating _______________________________________________
________________________________________________
Artikel 6
1. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur, dat ____
binnen één maand na ontvangst van de aanvragen over de toelating beslist.
2. Bij niet-toelating heeft de betrokkene binnen dertig dagen nadat de _____
beslissing van het bestuur te zijner kennis is gebracht, het recht schriftelijk
in beroep te komen bij de algemene vergadering, welke daarop in haar ___
eerstvolgende vergadering uitspraak doet. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is de betrokkene geen lid. ___________________
Verplichtingen en rechten van de leden _______________________
Artikel 7 ________________________________________________
1. Door toetreding tot de vereniging betuigen de leden onvoorwaardelijke ___
instemming met de grondslag en het doel van de vereniging en erkennen zij
kennis te dragen van de inhoud van de statuten en het huishoudelijk ____
_
reglement van de vereniging. Zij verplichten zich daaraan te onderwerpen
en die te zullen naleven. ___________________________________
2. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die __
___________________________
door het bestuur wordt vastgesteld.
3. Het lidmaatschap van de vereniging houdt mede in het recht op toezending
van het verenigingsorgaan. _________________________________
Einde lidmaatschap ______________________________________
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Artikel 8 ________________________________________________
Het lidmaatschap eindigt door: _________________________________
a. het overlijden van het lid; __________________________________
b. opzegging door het lid; ____________________________________
c. opzegging namens de vereniging, hetgeen te allen tijde en zonder _______
opzeggingstermijn schriftelijk en met opgave van reden(en) geschiedt door
het bestuur, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de __
statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer ______
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren; ______________________________________
d. ontzetting krachtens besluit van het bestuur, hetgeen schriftelijk en met __
opgave van reden(en) geschiedt door het bestuur, wanneer een lid handelt
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, ____
alsook wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Bij __
ontzetting heeft de betrokkene binnen dertig dagen nadat het besluit van _
het bestuur te zijner kennis is gebracht, het recht schriftelijk in beroep te _
komen bij de algemene vergadering, welke daarop in haar eerstvolgende __
vergadering uitspraak doet. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. _________________________________
Bestuur ________________________________________________
Artikel 9 ________________________________________________
1. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit tenminste
vijf en maximaal negen natuurlijke personen, die worden gekozen uit de __
leden van de vereniging door de algemene vergadering voor een periode __
__________
van vier jaar, en zijn ten hoogste twee maal herbenoembaar.
2. Bestuursleden kunnen niet zijn bloed- of aanverwanten in eerste of tweede
graad. _______________________________________________
3. Zowel voor de verkiezing in een openvallende of nieuwe vacature als voor _
de verkiezing van een bestuurslid dat herkiesbaar is, doet het bestuur een _
enkelvoudige voordracht. Deze wordt tenminste drie maanden voor de ___
desbetreffende algemene vergadering aan de leden bekend gemaakt. ____
4. Tenminste vijf en twintig leden van de vereniging kunnen aan de door het _
bestuur gestelde kandidaten andere kandidaten toevoegen, mits zij zulks __
tenminste twee maanden voor de desbetreffende algemene vergadering aan
het bestuur schriftelijk meedelen. De namen van de toegevoegde _______
kandidaten worden bij de oproep voor de algemene vergadering aan de ___
leden meegedeeld. _______________________________________
5. Verkiezing van bestuursleden vindt plaats bij schriftelijke stemming, indien
één van de stemgerechtigde leden die ter vergadering aanwezig is dat wenst
of in het geval dat er toegevoegde kandidaten zijn. Blanco stemmen tellen _
_
niet mee. Wordt bij eerste stemming geen meerderheid bereikt, dan vindt
een tweede stemming plaats. Indien ook deze tweede stemming niet de ___
vereiste meerderheid oplevert, wordt - zo nodig na een tussenstemming - _
een herstemming gehouden uit hen die bij de laatste stemming de meeste _
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6.
7.
8.

9.

10.

stemmen behaalden. Staken daarbij de stemmen, dan wordt de in leeftijd _
oudste van die personen geacht te zijn gekozen. ___________________
Het bestuur maakt een rooster van aftreden op, waarbij de periodieke ____
aftreding zó wordt geregeld, dat er elk jaar per dertig juni een/vierde deel _
aftreedt. ______________________________________________
Hij die gekozen is tot lid van het bestuur ontvangt daarvan schriftelijk ___
bericht en verklaart binnen tien dagen zijn benoeming te aanvaarden, bij _
gebreke waarvan de vacature voortduurt of weer ontstaat. ____________
Bestuursleden mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, ____
toezichthouder of werknemer: _______________________________
a. van een entiteit waaraan de GZB de door haar ingezamelde gelden ___
_____________________________
geheel of gedeeltelijk afstaat;
b. van een entiteit waarmee de GZB op structurele wijze op geld _______
waardeerbare rechtshandelingen verricht; ____________________
c. van een entiteit waarmee de GZB statutair – direct of indirect – _____
verbonden is; _______________________________________
Het hierboven bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan
de GZB conform haar doelstelling gelden afstaat met dien verstande __
dat: ______________________________________________
d. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en _______
voordracht tot benoeming van het bestuur van de GZB is toegestaan tot
ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden; _____________
e. niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit
de onder sub. c. van dit lid genoemde personen. ________________
_
De hier bedoelde bestuursleden mogen – buiten vertegenwoordiging
_____
door deelname aan handelingen van het bestuur – de GZB niet
vertegenwoordigen. Het bepaalde in sub d. en sub e. geldt niet indien _
en voor zover ten aanzien van de GZB en de bedoelde entiteit sprake is
van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn ____
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. _________________
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, ______
middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen _
ten behoeve van de GZB gemaakte kosten en door hen verrichtte _______
werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen
worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. ______
In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien
van een bestuurslid of toezichthouder, dient het desbetreffende lid dit te __
__
melden aan het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de
beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid _
van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum
______________________________
voor besluitvorming is behaald.
Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de GZB en een
of meer van haar bestuurders, kan de GZB slechts worden ____________
vertegenwoordigd indien en voor zover de statuten van de GZB hierin ____
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voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden _____
toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen
zich voordoet. __________________________________________
Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit lid doet
zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld ___
waardeerbare rechtshandelingen tussen: _______________________
a. de GZB en de in de aanhef van dit lid genoemde personen; _________
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de
in de aanhef van dit lid genoemde personen; __________________
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. ______________
_
11. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
_______
penningmeester, en regelt in voorkomende gevallen vervanging.
Einde bestuurslidmaatschap _______________________________
Artikel 10 _______________________________________________
Het bestuurslidmaatschap eindigt: ______________________________
a. door het verstrijken van de zittingsduur; ________________________
b. door bedanken, hetgeen schriftelijk geschiedt aan het bestuur; _________
c. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; ____________
d. door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering. _________
Bestuursvergaderingen ___________________________________
Artikel 11 ________________________________________________
1. Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en verder zo vaak de ___
voorzitter of twee bestuurleden zulks nodig achten. ________________
___
2. Vergaderingen van bestuur worden - tenzij deze vergadering tegen een
kortere termijn in een bepaald geval geen bezwaar maakt - tenminste zeven
dagen tevoren bijeengeroepen, onder opgave van de zaken die in _______
behandeling zullen komen. _________________________________
3. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een vergadering ___
waarin meer dan de helft van de leden aanwezig is. Ieder bestuurslid heeft_
één stem. _____________________________________________
4. In vergaderingen van bestuur wordt over zaken mondeling gestemd, tenzij
de vergadering anders besluit. Een voorstel is aangenomen bij meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een herstemming gehouden.
Staken de stemmen voor de tweede maal, dan wordt het voorstel in de ___
volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Als ook dan de ____
stemmen staken, is het voorstel verworpen. ______________________
_____
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden zich voor het desbetreffende voorstel verklaren. Deze _____
besluitvorming wordt dan in de eerstvolgende vergadering in de _______
_________________________________
verslaggeving opgenomen.
Bestuursbevoegdheid - Vertegenwoordiging ___________________
Artikel 12 ________________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten die binnen het _

HO/HO/2014.0203.01

blad 6

kader van de doelstelling van de vereniging liggen, alsmede die welke ____
strekken tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of _
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. _______
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. _______
3. De vereniging wordt in en buiten rechte tevens vertegenwoordigd door de _
voorzitter en de secretaris gezamenlijk, of bij ontstentenis door hun _____
plaatsvervangers. _______________________________________
Algemene Vergadering ____________________________________
Artikel 13 ________________________________________________
__
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en
wel door publicatie in het verenigingsorgaan en/of op de website van de __
vereniging onder vermelding van de agenda. Deze bijeenroeping vindt ___
plaats zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer het bestuur
daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is, doch tenminste eenmaal
per jaar. ______________________________________________
2. De termijn van oproeping tussen publicatie en deze vergaderingen bedraagt
tenminste drie weken. ____________________________________
3. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het _
uitbrengen van éénhonderdste deel van de stemmen. Deze vergadering ___
moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden ___
gehouden en worden bijeengeroepen bij advertentie in een ter plaatse waar
_
de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad, dan wel door een aan alle
________________________________
leden toe te zenden agenda.
4. Indien het bestuur niet binnen twee weken na ontvangst van het verzoek __
overgaat tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, zijn de _____
verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd bij advertentie in een ter plaatse
waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad.________________
Toegang - Stemrecht - Besluitvorming ________________________
Artikel 14________________________________________________
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben de leden en de door het __
bestuur genodigden. _____________________________________
2. Ieder lid heeft één stem. Het laten uitbrengen van zijn stem door een ____
gemachtigde is niet mogelijk. _______________________________
3. De leiding van de algemene vergaderingen berust bij het bestuur, terwijl de
_
voorzitter en de secretaris van het bestuur als zodanig ook optreden in de
algemene vergaderingen. __________________________________
4. Wanneer de algemene vergadering niet door het bestuur bijeengeroepen is,
_______________
voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
5. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen. ______________________________
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Boekjaar - Jaarverslag - Rekening en Verantwoording ___________
Artikel 15 ________________________________________________
1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. _______
2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur op een
algemene vergadering zijn jaarverslag (waarin opgenomen een ________
samenvatting van de jaarrekening) uit, en doet het rekening en ________
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. ____
3. Het bestuur zal de jaarrekening laten controleren door een ___________
registeraccountant en diens controleverklaring tezamen met bedoelde ___
stukken aan de algemene vergadering overleggen. _________________
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en ________
___________________
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Op grond van de desbetreffende samenwerkingsovereenkomst wordt het__
jaarverslag eveneens voorgelegd aan de Generale Synode van de _______
Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast wordt het aangeboden aan ___
andere samenwerkende kerken, gemeenten en instanties. ____________
Begroting ______________________________________________
Artikel 16________________________________________________
Het bestuur stelt in december van ieder jaar de begroting van ontvangsten en _
uitgaven voor het komende verenigingsjaar vast en publiceert een samenvatting
daarvan in het verenigingsorgaan en/of op de website. _________________
Directie en werkorganisatie ________________________________
Artikel 17 ________________________________________________
1. Het bestuur mandateert een aantal van haar bestuurlijke ____________
_
verantwoordelijkheden aan de directeur. De directeur geeft leiding aan de
werkorganisatie, die belast is met de uitvoering van de werkzaamheden van
de vereniging. Het bestuur is belast met het toezicht op de directeur en de _
werkorganisatie. ________________________________________
2. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. Taken en____
bevoegdheden van de directeur worden door het bestuur vastgesteld. De __
omvang van zijn bevoegdheden om de vereniging tegenover derden te ___
verbinden wordt door het bestuur geregeld bij volmacht, welke bij de ____
Kamer van Koophandel te Utrecht wordt gedeponeerd. ______________
3. De directeur heeft in het bestuur een adviserende stem. _____________
4. De arbeids- en uitzendvoorwaarden van hen die in dienst van de vereniging
in of buiten Nederland werkzaam zijn worden door de directeur ________
vastgesteld, binnen de daartoe door het bestuur vastgestelde normen. ____
_______________________________
Bestuurscommissie Toetsing
Artikel 18 _______________________________________________
Het bestuur stelt, ter advisering op financieel en organisatorisch gebied, een __
___
Bestuurscommissie Toetsing in en benoemt daarin tenminste twee externe
deskundigen. _____________________________________________
Statutenwijziging ________________________________________
Artikel 19________________________________________________
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1. Artikel 2, artikel 22 en lid 1 van dit artikel kunnen niet gewijzigd worden. _
2. Wijziging van de andere artikelen kan slechts geschieden op voorstel van _
het bestuur of van tenminste éénhonderdste deel van het aantal leden door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Bij
de oproeping wordt de voorgestelde wijziging woordelijk gepubliceerd. ___
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een _
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste drie weken
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde _
wijziging woordelijk is opgenomen, op het bureau van de vereniging voor _
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering _
________________________________________
wordt gehouden.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde deel van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen, en treedt in werking zodra het _____
bepaalde in lid 5 in acht genomen is. __________________________
5. Van een statutenwijziging wordt een notariële akte opgemaakt. Een _____
authentiek afschrift daarvan en van de gewijzigde statuten wordt _______
neergelegd ten kantore van het Handelsregister bedoeld in artikel 29 van _
boek 2 BW.____________________________________________
Fusie __________________________________________________
Artikel 20 _______________________________________________
In geval van een juridische fusie of splitsing van de GZB zal het vermogen van _
de GZB alsmede de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter _
anders mogen worden besteed dan voor de fusie of splitsing was __________
___________________________________________
voorgeschreven.
Ontbinding - Vereffening __________________________________
Artikel 21 ________________________________________________
1. Behalve in de gevallen in de wet bepaald, wordt de vereniging ontbonden _
door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. _______
Indien de algemene vergadering besluit tot ontbinding wordt tevens de ___
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van __
ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de _______
vereffenaars vastgesteld. Een eventueel batig saldo van de ontbonden ____
vereniging dient te worden besteed overeenkomstig het doel van de _____
vereniging, zoals bepaald in artikel 22 van deze statuten, mits de verkrijger
voldoet aan de voorwaarden als gesteld aan een Algemeen Nut Beogende _
Instelling (ANBI) danwel een doel heeft dat het algemeen belang dient of _
_
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft _________
2. Het bepaalde in artikel 19 leden 2, 3 en 4 is van overeenkomstige _______
____________________________________________
toepassing.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ______
vereniging. ____________________________________________
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ____
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ontbonden vereniging gedurende dertig jaren berusten onder een door het
bestuur daartoe aan te wijzen notaris. _________________________
5. De ontbinding van de vereniging alsmede de afsluiting van de vereffening _
zal worden ingeschreven in het Handelsregister als bedoeld in artikel 29 __
van boek 2 BW. _________________________________________
6. De vereffening kan alleen worden afgesloten nadat voorafgaand de ______
rekening en verantwoording van de vereffening aan de leden ter kennis is _
gebracht en door dezen is goedgekeurd op de wijze van en met _________
inachtneming van hetgeen is voorgeschreven voor de jaarlijkse rekening en
verantwoording als bedoeld is in artikel 15. ______________________
Ontbinding - Vereffening __________________________________
_______________________________________________
Artikel 22
In geval van ontbinding van de vereniging wordt het batig saldo besteed in ___
overeenstemming met de artikelen 2 en 3 van de statuten. ______________
Slotbepaling ____________________________________________
Artikel 23 _______________________________________________
1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede in alle ______
geschillen, die tussen de leden dan wel tussen een of meer leden en de ___
vereniging terzake van de verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het
bestuur, onder verplichting tot verslag aan en goedkeuring door de ______
algemene vergadering. ____________________________________
2. De maximale zittingstermijn van de ten tijde van deze statutenwijziging __
zitende bestuursleden zal uiterlijk per de reguliere jaarlijkse Algemene ___
Vergadering in tweeduizend vijftien in overeenstemming zijn met deze ___
_____________________________________________
statuten.
WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte _
vermeld. ________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _________________________
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. ______________
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen __
prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en _
met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt
voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ________
Volgt ondertekening.
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