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ONTWERP 

 
Dit ontwerp wordt u toegestuurd zodat 

u voor het ondertekenen van de akte 

van de inhoud kennis kunt nemen. 

Wilt u, indien er onjuistheden 

voorkomen in de persoonsgegevens of 

elders in het ontwerp, zo spoedig 

mogelijk met de behandelaar contact 

opnemen? 

U dient bij de ondertekening van de 

akte een geldig legitimatiebewijs te 

tonen. 

 

 

 

 

Kerkstraat 41, Zwartsluis 

Postbus 36, 8064 ZG Zwartsluis 

 

telefoon: 038-38 67 484 

fax: 038-38 66 982 

e-mail: zwartsluis@elannotarissen.nl 

 

Versiedatum ontwerp: 6 augustus 2020  

 

 

Zaaknummer: 64864.01 

Repertoriumnummer: 

 
 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

PROVINCIALE FRIESE DAMBOND 

 

 

 

Op * verschenen voor mij, mr. drs. Philip Hubert Marie Joseph Slangen, notaris te ----  

Zwartewaterland, kantoorhoudende te Zwartsluis: ---------------------------------  

1. de heer Oscar Marc Veltman, geboren te Heerenveen op achtentwintig --------  

december negentienhonderdvijfenzeventig (28-12-1975), (*), wonende te ------  

8401 VM Gorredijk, Kûperij 8, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; en ---  

2. * ---------------------------------------------------------------------------  

ten dezen respectievelijk handelend als secretaris en voorzitter van de vereniging ---  

met volledige rechtsbevoegdheid: Provinciale Friese Dambond, statutair gevestigd --  

te Leeuwarden, kantoorhoudende te 8401 VM Gorredijk, Kûperij 8, ingeschreven in --  

het handelsregister onder nummer 40004604, hierna ook te noemen: de vereniging -  

en op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 4 van de statuten bevoegd om -------  

voormelde vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen. --------------------------  

De comparanten, handelend als vermeld, verklaarden als volgt: ---------------------  

STATUTENWIJZIGING------------------------------------------------------------  

De vereniging werd opgericht op zeven januari negentienhonderdachtentwintig (07-  

01-1928). -----------------------------------------------------------------------  

De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op -----  

vijftien maart negentienhonderdnegenentachtig (15-03-1989) voor mr. L.R. van --  

der Kooi, destijds notaris ter standplaats Sneek; de statuten van de vereniging zijn --  

daarna niet gewijzigd. -----------------------------------------------------------  

De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering gehouden op * --  

besloten de statuten gedeeltelijk te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze --  

akte gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering. -------------------------  

Het gewijzigde artikel 8 luidt met onmiddellijke ingang als volgt: -------------------  
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Artikel 8. ------------------------------------------------------------------------  

Donateurs zijn personen, die de vereniging geldelijk willen steunen en als donateur ---  

door het bestuur zijn toegelaten. --------------------------------------------------  

Donateurs zijn geen leden in de zin der wet. ----------------------------------------  

Overigens hebben zij, tenzij deze statuten anders bepalen, dezelfde rechten en -------  

verplichtingen als de leden. -------------------------------------------------------  

Donateurs hebben beperkt stemrecht. Zij hebben uitsluitend stemrecht over zaken die  

zich binnen de grenzen van de vereniging afspelen. ---------------------------------  

Donateurs kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd en betalen een minimum ----  

bijdrage in plaats van een vastgestelde contributie.---------------------------------  

SLOT ----------------------------------------------------------------------------  

Waarvan akte is verleden te Zwartewaterland, op de datum in het hoofd van deze ---  

akte vermeld. --------------------------------------------------------------------  

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is -  

door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de ----  

gevolgen die voor partij(en) uit de inhoud van deze akte voortvloeien. --------------  

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud te -  

hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -------------------------  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -  

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. ------------------------------  


