
 

150196  BT/MAV/20160710  - 1 - 

Ontwerp 
10 november 2016 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

Heden + verscheen voor mij, mr Norbertus Petrus Cornelius Maria Thielen, notaris  
ter standplaats de gemeente Breda: ----------------------------------------------------------  
 de heer Antonius Johannes Maria de Kruijf, geboren te Hoogeloon, Hapert -  

en Casteren op zestien augustus negentienhonderd achtenzestig, houder van ---  
een Nederlandse + met nummer + (geldig tot +), wonende Wilhelminalaan ----  
101, 5541 CV te Reusel, gehuwd; ------------------------------------------------------  

ten deze handelend als k voorzitter van de statutair te Reusel, gevestigde en aan de  
Bolbergseweg 12 a te Bavel kantoorhoudende vereniging Nederlandse -------------  
Vereniging Williams-Beuren Syndroom (NVWBS), correspondentieadres: 4854  
NG Bavel, Bolbergseweg 12 a, ingeschreven in het handelsregister onder -----------  
dossiernummer 64911551.--------------------------------------------------------------------  
De comparant, handelend als gemeld, verklaart als volgt: -------------------------------  
De vereniging is opgericht op achtentwintig december tweeduizend vijftien en de -  
statuten van de vereniging zijn op achtentwintig december tweeduizend vijftien ---  
vastgesteld bij akte verleden voor mij, notaris. Nadien heeft er geen wijziging van -  
de statuten plaatsgevonden; ------------------------------------------------------------------  
in een algemene ledenvergadering van de vereniging van + is overeenkomstig -----  
artikel 17 van de statuten van de vereniging besloten tot wijziging van artikel 18---  
lid 2 van de statuten van voornoemde vereniging; ----------------------------------------  
een kopie van de notulen van de algemene ledenvergadering is aan deze akte -------  
gehecht; in deze vergadering is de voorzitter van de vereniging aangewezen om dit  
besluit uit te voeren; ---------------------------------------------------------------------------  
ter uitvoering van voormeld besluit verklaart de comparant, handelend als gemeld,  
dat artikel 18 lid 2 van de statuten van de vereniging thans luidt als volgt: -----------  
ONTBINDING EN VEREFFENING -------------------------------------------------------  
Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt zoveel mogelijk  

besteed overeenkomstig het doel van de vereniging, met dien verstande dat ----  
indien de vereniging gekwalificeerd is als Algemeen Nut Beogende Instelling -  
(ANBI), het batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen  
nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. -----------------------  

Aangehechte stukken --------------------------------------------------------------------------  
Aan deze akte is een (1) stuk gehecht, te weten: ------------------------------------------  
- notulen algemene vergadering. ---------------------------------------------------------  
Bekendheid comparanten ---------------------------------------------------------------------  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De wettelijk verplichte identificatie -----  
heeft voor zover nodig volgens voorschrift plaatsgehad. --------------------------------  
WAARVAN AKTE is verleden te Bavel (gemeente Breda) op de datum in het -----  
hoofd van deze akte vermeld. ----------------------------------------------------------------  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte én een toelichting aan de ---------  
verschenen personen, hebben dezen verklaard tijdig voor het verlijden een ----------  
ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben -----------  
kennisgenomen en daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan -----  
geen prijs te stellen. ----------------------------------------------------------------------------  
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Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen -------  
personen en mij, notaris, ondertekend, om 
 


