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CONCEPT 

 
Indien er onjuistheden voorkomen in 
uw personalia of elders in de tekst, 
gelieve u tijdig voor het passeren van 
de akte contact op te nemen. 

Versiedatum: 

18 maart 2016 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

zaaknummer: 403857CBE  

 

Heden, * tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Antonius Lambertus  _____  

Gerrit Rochus van Grinsven, notaris gevestigd in de gemeente Loon op Zand,  ______  

kantoorhoudende te Kaatsheuvel: ______________________________________________________________  

1. de heer Adrianus Hermanus Hendricus Hyacinthus VAN RIJSWOUD, ___________  

wonende te Loon op Zand, van Grevenbrouckstraat 38, 5175 AV, geboren te  _  

Rotterdam, twintig oktober negentienhonderd negenenveertig, (* nummer *,  ___  

afgegeven te Loon op Zand op *), gehuwd; _____________________________________________  

2.  de heer Theodoor Hendricus Maria SCHROEMGES, wonende te Loon op  _____  

Zand, Scorpius 7, 5175 XM, geboren te Eindhoven, zestien augustus  ___________  

negentienhonderd zesenvijftig, (* nummer *, afgegeven te Loon op Zand op *),   

thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in zin van het geregistreerd  _  

partnerschap, __________________________________________________________________________________  

te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de  ________  

vereniging HEEMKUNDEKRING "LOON OP 'T SANDT", statutair gevestigd te  _____  

Loon op Zand, kantoorhoudende te Loon op Zand, Scorpius 7, 5175 XM,  ____________  

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  

40271760, en als zodanig bevoegd deze vereniging te dezen rechtens te  ____________  

vertegenwoordigen, hierna te noemen: “de vereniging”. ___________________________________  
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De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden het volgende.____________________  

De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in vergadering gehouden  _  

te Loon op Zand op * tweeduizend zestien het wijzigen van de statuten van de  _____  

vereniging aan de orde gesteld, overeenkomstig het concept van deze akte. In  _____  

voormelde vergadering is het besluit tot statutenwijziging door de leden  ______________  

aangenomen met een meerderheid van *, zodat overeenkomstig het bepaalde in  __  

artikel 21 lid 3 van de statuten van de vereniging zoals deze tot dusver luiden, het  _  

besluit rechtsgeldig tot stand is gekomen.  ____________________________________________________  

Van een en ander blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen. _________________________  

STATUTENWIJZIGING ___________________________________________________________________________  

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van  

voormeld besluit dat de statuten van genoemde vereniging met ingang van heden  _  

partieel worden gewijzigd als volgt: _____________________________________________________________  

A. Artikel 3 van de statuten van de vereniging komt te luiden als volgt: ______________  

“ DOEL ____________________________________________________________________________________________  

 Artikel 3. ________________________________________________________________________________________  

 1. De vereniging heeft ten doel: _________________________________________________________  

  a. het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis  

van eigen streek en volk en gebruiken daarvan van de gemeente  _____  

Loon op Zand en zijn omgeving en het beschermen van heemkundig   

waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden; _________________________________  

  b. het behouden en beschermen van locaties, onroerende zaken en  _____  

roerende goederen in de gemeente Loon op Zand en zijn omgeving  __  

die van archeologische of cultuurhistorische waarde zijn; _________________  

  c. het verenigen van allen, die op voormeld gebied actief zijn; ______________  

  d. het bevorderen van de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij  

het archeologisch en historisch onderzoek; __________________________________  

  e. al hetgeen de sub a tot en met d omschreven doelen kan bevorderen   

in de ruimste zin van het woord. ________________________________________________  

 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ____________________  

  a. het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig  _________  

belangrijke terreinen, onroerende zaken en roerende goederen,  _______  
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zaken en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens alsmede het  __  

verrichten van en het deelnemen aan oudheidkundig  _____________________  

bodemonderzoek alsmede onderzoek naar de geschiedenis van de  __  

gebouwde omgeving in en van de gemeente Loon op Zand en zijn  ____  

omgeving; ___________________________________________________________________________  

  b. het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van  _______  

publicaties, het houden van lezingen en het (mede) organiseren van  _  

tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met  _______  

andere groeperingen of instanties; _____________________________________________  

  c. het leggen van contacten en zo mogelijk samenwerken met andere  __  

instellingen, welke zich actief bezig houden met archeologisch of  _____  

historisch onderzoek alsmede het deelnemen aan activiteiten van _____  

andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of   

daartoe van belang zijn; __________________________________________________________  

  d. het verkrijgen van aansluiting op de activiteiten van organisaties  ______  

welke op regionaal, provinciaal en nationaal niveau archeologisch  ____  

werkzaam zijn; _____________________________________________________________________  

  e. het opkomen tegen activiteiten die schade kunnen toebrengen of  _____  

afbreuk kunnen doen aan archeologische en cultuurhistorische  ________  

waarden in de gemeente Loon op Zand en zijn omgeving en het  ______  

voeren van juridische procedures, _____________________________________________  

  alles in de ruimste zin van het woord.” ______________________________________________  

B. Artikel 14 lid 5 van de statuten van de vereniging komt te luiden als volgt: _______  

“ 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering   

voor besluiten tot: _______________________________________________________________________  

  a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen   

en geven van onroerende zaken; ______________________________________________  

  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een  ____  

bankkrediet wordt verleend; _____________________________________________________  

  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen  __  

van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een  ___  

aan de vereniging verleend bankkrediet; _____________________________________  
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  d. het aangaan van dadingen; ______________________________________________________  

  e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale  _  

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire   

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen  _  

uitstel kunnen lijden; ______________________________________________________________  

  f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; _______________________  

  g. het verrichten van andere rechtshandelingen dan de hiervoor sub a  __  

tot en met f genoemde en van investeringen, een bedrag of waarde  __  

van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) te boven gaande. ______  

  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen  _  

beroep worden gedaan.” _______________________________________________________________  

SLOTVERKLARING _______________________________________________________________________________  

Op dit moment wordt het bestuur van de vereniging gevormd door: ____________________  

- de comparant sub 1 genoemd, als voorzitter; ___________________________________________  

- de comparant sub 2 genoemd, als secretaris; __________________________________________  

- de heer Adrianus Petrus Laurentius Maria Vermeer, geboren te Tilburg,  ________  

vijfentwintig juni negentienhonderd zestig, als penningmeester; ____________________  

- de heer James Gerhardus Stuart Hannam, geboren te Tilburg, twee februari  __  

negentienhonderd drieënzestig, als notulist; ____________________________________________  

- mevrouw Martina Henrica Maria Brouwers, geboren te Loon op Zand, zestien  _  

november negentienhonderd tweeënveertig, als bestuurslid; _______________________  

- de heer Josephus Hubertus Maria Essens, geboren te Tilburg, één februari ____  

negentienhonderd éénenvijftig, als bestuurslid; ________________________________________  

- mevrouw Wilhelmina Maria Elisabeth Gerdina van Hooren, geboren te Loon op  

Zand, zeven februari negentienhonderd zevenenveertig, als bestuurslid. ________  

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ________________________________________________________  

Waar in deze akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet  _______  

gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt  __  

met het huwelijk gelijk gesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in deze akte  _  

van deze gelijkstelling uitdrukkelijk is afgeweken. ___________________________________________  

BEKENDHEID COMPARANTEN _______________________________________________________________  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte  ______  
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betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor  __  

gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. _________________________________  

 WAARVAN AKTE OPGEMAAKT IN MINUUT __________________________________________  

is verleden te Kaatsheuvel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De  

zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en  __________  

toegelicht. Vervolgens hebben zij eenparig verklaard op volledige voorlezing van  __  

de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben  ____  

ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de  _______  

inhoud in te stemmen. De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna  ______  

ondertekend door de comparanten en mij, notaris.__________________________________________  


