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STATUTENWIJZIGING/20110625.01/1/BV 

Heden, twaalf juli tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Kim Remerij, kandidaat-notaris, _____  

hierna te noemen: notaris, waarnemende de afwezige mr. Hendrikus Leonardus Johannes ________  

Kamps, notaris gevestigd te Leiden: _______________________________________________________________  

mevrouw Joyce van der Wal, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, geboren te ______  

Leiderdorp op zevenentwintig februari negentienhonderdvierentachtig, gedomicilieerd __________  

Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde van de algemene _________  

ledenvergadering van de vereniging:  ______________________________________________________________  

Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming, gevestigd te Den __  

Haag, kantoorhoudende Eksterlaan 21, 2261 EK Leidschendam, ingeschreven in het _____________  

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27260394 sedert __________  

vierentwintig juli tweeduizend drie en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig _________________  

vertegenwoordigende, _____________________________________________________________________________  

Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming, hierna ook te _____  

noemen: "vereniging". ______________________________________________________________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____________________________  

- de statuten van de op dertig oktober tweeduizend twee opgerichte informele vereniging ___  

zijn vastgesteld bij akte van opname van de statuten in een notariële akte op elf maart ____  

tweeduizend drie verleden voor een plaatsvervanger van mr. R.G.M.C. ridder van Rappard, _  

notaris gevestigd te Rotterdam; ______________________________________________________________  

- in de algemene vergadering gehouden op zestien december tweeduizend negen heeft de __  

algemene vergadering van de vereniging met inachtneming van alle wettelijke en _________  

statutaire voorschriften besloten de statuten van de vereniging partieel te wijzigen en _____  

opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit het aan deze akte gehecht uittreksel ____  

van de notulen van die vergadering; _________________________________________________________  

- in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering een medewerker van TeekensKarstens_  

advocaten notarissen (afdeling notariaat) te Leiden gemachtigd om ter realisering van _____  

voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen _  

het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemd __________  

uittreksel van de notulen. ____________________________________________________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij _  

deze artikel 12 lid 3 van de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, __  
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zodat artikel 12 lid 3 als volgt komt te luiden: _____________________________________________________  

3.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. De aftredenden zijn terstond _  

herkiesbaar.___________________________________________________________________________________  

Machtiging _________________________________________________________________________________________  

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit het eerder _____  

genoemde uittreksel van de notulen. ______________________________________________________________  

Domiciliekeuze _____________________________________________________________________________________  

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. ____  

Slot_________________________________________________________________________________________________  

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ______________  

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. ________________________________________________  

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en _  

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben __  

kennis genomen en daarmee in te stemmen. ______________________________________________________  

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon _  

en mij, notaris, ondertekend. _______________________________________________________________________  

Volgt ondertekening. 

 

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

door mr. Kim Remerij, 

als waarnemer van 

mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris te Leiden op 

twaalf juli tweeduizend elf 

 

 




























