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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.

statutenwijziging VERENIGING
Annex:

notulen

Op * verscheen voor mij,
mr. *, notaris te Middelburg:
* in deze akte handelend als * van de vereniging: Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, statutair gevestigd te Middelburg,
kantoorhoudende te 4331 JE Middelburg, Kousteensedijk 7, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland
onder nummer 40309892, hierna ook te noemen: de vereniging, en in die
hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 45 lid 5 van de statuten van de
vereniging om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
De algemene vergadering van de vereniging heeft in haar vergadering
gehouden op * besloten de statuten te wijzigen.
Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen
deze vergadering.

STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen of
leden van artikelen van de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
Artikel 10
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de
leden zijn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering
door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat
door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
Artikel 14
Indien het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar begint, is de
contributie verschuldigd als volgt:
a. als het lidmaatschap in de eerste vijf maanden van een kalenderjaar
begint, is voor dat kalenderjaar de contributie in haar geheel verschuldigd;
b. als het lidmaatschap tussen één juni en één oktober van een kalenderjaar
begint, is voor dat kalenderjaar de contributie voor de helft verschuldigd;
c. als het lidmaatschap na één oktober van een kalenderjaar begint, is voor
dat kalenderjaar geen contributie verschuldigd.
Indien het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, is de
contributie in haar geheel verschuldigd.
Artikel 16 lid 2
2. Tot de algemene vergadering worden alle leden, tenminste twee weken
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tevoren door het bestuur opgeroepen. De oproeping geschiedt aan de
adressen vermeld in het in artikel 10 bedoelde register.
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee heeft ingestemd, ook
plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is
bekend gemaakt.
Artikel 23 lid 3
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt
schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven
dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet
meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de
plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen
(agenda).
De bijeenroeping kan ook plaatsvinden door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door
het bestuurslid voor dit doel is bekend gemaakt.
Slot
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Middelburg op de datum, in het hoofd van
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon
en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren
van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

