11 januari 2017

Ref:2017.000040.01/gb
NOTARISKANTOOR OOSTERHESSELEN
Burgemeester de Kockstraat 21
7861 AA Oosterhesselen
Tel. 0524-581543

ONTWERP
STATUTENWIJZIGING
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Heden,
verschenen voor mij, Mr. Jan van Buiten, notaris in de gemeente Coevorden
kantoorhoudende te Oosterhesselen:
1. de heer Egbert Hidding, wonende te 7851 AJ Zweeloo, Klooster 40, geboren te
Oosterhesselen op elf juli negentienhonderd zesenveertig, zich legitimerende met
zijn
gehuwd;
de heer Dirk Roelof de Kleuver, wonende te 7855 PG Meppen, Bosrand 11,
geboren te Amsterdam op zeventien mei negentienhonderd zevenenveertig, zich
legitimerende met zijn paspoort nummer NM4B96J04, uitgegeven te Coevorden
op twintig januari tweeduizend vijftien, gehuwd,
ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris
van het bestuur van de vereniging: Historische Vereniging Zweeloo, statutair
gevestigd te Zweeloo, kantoorhoudende te 7855 PG Meppen, Bosrand 11,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40048022, en deze vereniging op grond van het bepaalde in de statuten van deze
vereniging en na te melden besluit te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende.
VOORAF
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
- dat op tien mei negentienhonderd achtentachtig is opgericht voormelde
vereniging: Historische Vereniging Zweeloo, hierna verder te noemen:
vereniging;
- dat de statuten van voormelde vereniging zijn vastgelegd bij akte op zeventien
januari negentienhonderd negenentachtig verleden voor O. Tammens, destijds
notaris ter standplaats Oosterhesselen;
- dat de statuten sindsdien niet zijn gewijzigd;
- dat bij besluit van de algemene ledenvergaderingen genomen in haar
vergaderingen van vijftien februari en # tweeduizend zeventien is besloten de
statuten van de vereniging partieel te wijzigen;
- dat de algemene ledenvergadering bij gemelde vergaderingen voorts heeft
besloten om onder meer de verschenen personen te machtigen de betreffende
statutenwijziging tot stand te brengen;
- De notulen van deze vergaderingen worden in kopie aan deze akte gehecht.
WIJZIGING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens de statuten van de
vereniging bij deze partieel te wijzigen als volgt:
I. artikel 1 lid 2 zal na wijziging luiden als volgt:
Zij heeft haar zetel te Zweeloo in de gemeente Coevorden.
II. artikel 9 zal na wijziging luiden als volgt:
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
III. artikel 12 lid 3 sub c zal na wijziging luiden als volgt
het verrichten van andere rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis òf
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onbepaald is, òf een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,00) te boven gaat, òf
waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt verbonden.
IV. artikel 19 zal na wijziging luiden als volgt:
1. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde
besluit de bestemming vast voor het batig saldo.
Het batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaar als zodanig is aangewezen.
De comparanten, handelend als vermeld, verklaarde dat de statuten van de vereniging
voor het overige ongewijzigd van kracht blijven.
SLOT
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Oosterhesselen op de datum als in het
hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke 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 voor het verlijden van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend, om

