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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Vandaag, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. drs. Julie Christine Henriëtte 
Bierenga, notaris gevestigd te Zwijndrecht:
#

De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op #(datum) te 
#(plaats) gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging: SGP-jongeren, 
gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende (3068 HB) Rotterdam, Dinkel 7, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
40348001, -in welke vergadering hij tevens is gemachtigd tot het passeren van deze 
akte- hierbij in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen aan te brengen: 
Wijziging A.
Artikel 7 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
 “1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van zeven of meer meerderjarige 

personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
        Indien het aantal bestuurders beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd.
        Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering 

bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde 
komt.

        In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de 
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

        De algemene vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen 
die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige 
bestuurder de vereniging tijdelijk bestuurt.

        Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
        a.    de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen 

onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
        b. de bestuurder is geschorst.”
Wijziging B.
Artikel 24, lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
“3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derden van de 

geldig uitgebrachte stemmen.”
Slotverklaring.
De comparant verklaarde ten slotte:
- dat van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit de 

notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (Bijlage).
Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Zwijndrecht op de datum in het hoofd van 
deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht. 
Daarna heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte, is deze door de comparant en mij, 
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notaris, ondertekend om


