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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Vandaag, drie augustus tweeduizend tien verschenen voor mij, Meester
MONIQUE ADRIANA WILHELMINA ROMBOUTS, notaris met plaats van
vestiging Zundert, hierna te noemen: ‘notaris’, als waarnemer van Meester
MAXIMILIAAN FRANCISCUS GOZEN HOEDEMAN, notaris met plaats van
vestiging Rucphen:
1.
de heer Hubertus Jozefus VRIJHOEVEN, geboren te Heerlen
twaalf maart negentienhonderd een en vijftig, houder van
Nederlandse identiteitskaart nummer IULH1P376, afgegeven te
Moerdijk op elf juni tweeduizend zeven, wonende te 4761 LB
Zevenbergen, Bouwensland 2 en gehuwd,
2.
de heer Cornelis Clemens Leonardus WILLEMEN, geboren te
Breda dertig september negentienhonderd zeven en vijftig, houder
van paspoort nummer NNBC83P23, afgegeven te Breda op acht
januari tweeduizend tien, wonende te 4841 MT Prinsenbeek,
gemeente Breda, Molen De Beerstraat 8 en gehuwd,
volgens hun verklaring te dezen handelend in hun hoedanigheid van
voorzitter respectievelijk penningmeester van het bestuur van de vereniging
genaamd: ASTMA & COPD BEWEEGVERENIGING WEST-BRABANT,
statutair gevestigd te Roosendaal, kantoorhoudende te 4841 MT
Prinsenbeek, gemeente Breda, Molen De Beerstraat 8, ingeschreven in het
Handelsregister gehouden bij de Kamer van Koophandel voor ZuidwestNederland onder nummer 20144882 en als zodanig gemelde vereniging
ingevolge haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
dat de vereniging op vijf en twintig september tweeduizend acht
werd opgericht;
dat de statuten van de vereniging zijn vastgelegd bij akte op vijf en
twintig september tweeduizend acht verleden voor de te Breda
gevestigde notaris mr. E. Drenth;
dat de statuten van de vereniging nadien nimmer zijn gewijzigd;
dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar
vergadering van elf februari tweeduizend tien rechtsgeldig besloten
heeft de statuten van de vereniging te wijzigen, in voege als hierna
te melden;
dat een uittreksel uit de notulen van het verhandelde tijdens
gemelde vergadering aan deze akte zal worden gehecht.
dat de Algemene Ledenvergadering in voormelde vergadering de
verschenen personen heeft gemachtigd tot het uitvoeren van de
besluiten gemeld in voormelde vergadering, alle eventueel nodige
wijzigingen aan te brengen, alsmede de akte te passeren en te
tekenen;
Overgaand tot uitvoering van gemeld besluit verklaarden de verschenen
personen, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen
als volgt:
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Artikel 2. komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw artikel 2.,
luidende als volgt:
Artikel 2:
De vereniging heeft haar zetel te Breda.
WAARVAN AKTE is verleden te Rucphen, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van
de akte is aan deze personen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met
beperkte voorlezing en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit
de inhoud van deze akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,
eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij notaris.

