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R & W Notariskantoor
Partiële statutenwijziging vereniging

____
Heden, zevenentwintig augustus tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Adriaan
__________________________________________
Romijn, notaris, gevestigd te Rotterdam:
______________
mevrouw Nathalie van Straten, geboren te Rotterdam op negentien januari
_
negentienhonderdvierenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende
________________
Wevershoekstraat 380, 3083 CZ Rotterdam, te dezen handelend onder de
_____________________________________________
verantwoordelijkheid van mij, notaris.
_
De comparante, handelend ter uitvoering van een op twaalf oktober tweeduizend zeventien
_________
genomen besluit van de algemene ledenvergadering van de te Utrecht gevestigde
__________________________________________________________________
vereniging:
_______
Vereniging van Vertrouwens-Artsen inzake Kindermishandeling, kantoorhoudende
___
Kerkstraat 18, 6585 AV Mook, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
_____________________
30174391, en als zodanig deze vennootschap vertegenwoordigend,
________________________________________________
hierna te noemen: de vereniging,
______
en waarbij de comparante ook werd aangewezen en gemachtigd tot wat hierna volgt,
________________
en van welke machtiging het bestaan mij, notaris, voldoende is gebleken,
____________________________________________________________________
verklaart:
________________________________________________________
(WIJZIGING) STATUTEN.
_
A. De vereniging is opgericht als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid waarna
________
de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte op zevenentwintig maart
___
tweeduizend een verleden voor mr. J.F.W. Donker, notaris gevestigd te Utrecht;
________________________
die akte houdt mede in de statuten van de vereniging.
__________
B. De comparante wijzigt de huidige statuten van de vereniging, als volgt:
____________________________
Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
____________________________________________________________________
Artikel 1.
__
1. De naam van de vereniging luidt: Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling
___
en huiselijk geweld, bij verkorting genaamd VVAK, hierna te noemen de Vereniging.
__________________________________________________________
SLOT-VERKLARINGEN.
__________________________
Ten slotte verklaart de comparante, handelend als voormeld:
________________________________________________________
BESLUITVORMING.
___
van het voormelde besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging
___________________
blijkt uit de notulen van het in die vergadering verhandelde;
_____________________
een exemplaar daarvan wordt aan deze akte vastgehecht.
____________________________________________
De comparante is mij, notaris, bekend.

2e blad

WAARVAN AKTE,

_____________________________________________________________

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

_________

Na zakelijke opgave van en het geven van een toelichting op de inhoud van deze akte aan de
_________
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
_________________
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
________
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris,
__
ondertekend, en zijn alle pagina’s van deze akte door mij, notaris, van een paraaf voorzien.
Volgt ondertekening.
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