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Dossier 46794/RS/cw
STATUTENWIJZIGING (225)
Heden, *, verscheen voor mij, mr. Monique Manuela Rens, kandidaat-notaris, hierna te
noemen: ‘notaris’, als waarnemer van het vacante protocol van mr. Marcel Rompes,
destijds notaris in de gemeente Zuidplas, kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den
IJssel:
COMPARITIE:
*, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
*, die bij het verstrekken van de volmacht handelt als bestuurslid van de vereniging:
District Gouda van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond, statutair gevestigd te
Gouda, kantoorhoudende te 2806 DC Gouda, de la Reylaan 628, ingeschreven in het
handelsregister onder dossiernummer 40465006.
VERKLARINGEN PARTIJ:
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een besluit van de op * gehouden
algemene leden vergadering van voormelde vereniging, de statuten van de gemelde
vereniging gedeeltelijk te wijzigen, welke wijziging volgens de bestaande statuten van
de vereniging is toegestaan en na welke wijziging artikel 1 van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: "District Midden Holland van de Koninklijke
Nederlandse Biljartbond", hierna te noemen het district.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda.
Aan deze minuut worden gehecht de notulen van genoemde algemene leden
vergadering en de volmacht aan de heer/mevrouw *.
Verklaringen Wet op het notarisambt
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, notaris,
vastgesteld aan de hand van voormeld daartoe door de wet voorgeschreven document.
Vóór het verlijden van deze akte is door mij, notaris, tijdig gelegenheid gegeven om van
de inhoud van de akte kennis te nemen en is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud
van deze akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te
stellen.
Waarvan akte in minuut is verleden te NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL op de datum in
het hoofd dezer akte vermeld.
Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de toelichting
daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, na beperkte voorlezing,
door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft.

