STATUTEN

Watersportvereniging “De Riette”
gevestigd te Kampen

zulks na statutenwijziging bij akte 9 juni 2022
verleden voor
notaris mr. J.G. Haksteen ter standplaats Kampen
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STATUTENWIJZIGING
Heden, negen juni tweeduizend tweeëntwintig, ----------------------------------------------------
verschenen voor mij, Mr Jacobus Gerrit Baksteen, notaris te Kam pen:-----------------------1. de heer Ronald Dijkhof, wonende Berghorst 10, 7414 HW Deventer, geboren te Deven
ter op eenentwintig maart negentienhonderdzestig (identiteitsbewijs: Nederlandse identi
teitskaart, nummer: IVC422JB3, afgegeven door de gemeente Deventer op acht juni
tweeduizend vijftien), en gehuwd; -----------------------------------------------------------------2. de heer Herman Frido Erik van Dijkhorst, wonende Reijersdijk 31, 8262 CM Kampen,
geboren te Finsterwolde op vijf augustus negentienhonderdnegenenzestig (identiteitsbe
wijs: rijbewijs, nummer: 5649423467, afgegeven door de gemeente Kampen op vier juni
tweeduizend twintig), en gehuwd; -----------------------------------------------------------------Ronald Dijkhof en Herman Frido Erik van Dijkhorst handelend als secretaris respectievelijk
voorzitter van het bestuur van de vereniging: "Watersportvereniging "De Riette", statu
tair gevestigd te Kampen, kantoor houdende Steenovensdijk 27, 8262 PL Kampen, inge
schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05054765,
hierna ook te noemen: "de Vereniging", en handelend ter uitvoering van het hierna te om
schrijven besluit van de Algemene (leden) Vergadering van de Vereniging.---------------------! INLEIDING ---------------------------------------------------------------1. De vereniging is opgericht op tien juli negentienhonderd achtenvijftig (10-07-1958). ----2. Na de oprichting van de Vereniging zijn de statuten meerdere keren gewijzigd, het laatst
gewijzigd bij akte, eerder op dertien juli negentienhonderd drieënnegentig (13-07-1993)
verleden voor mr. Roeland Heule, notaris te Kampen, bij welke akte de statuten tevens
geheel opnieuw zijn vastgesteld. -------------------------------------------------------------------3. De Algemene Vergadering heeft in haar op vijfentwintig april tweeduizend tweeëntwin
tig (25-04-2022) gehouden vergadering het besluit genomen tot wijziging van de statuten
van de Vereniging met vaststelling van nieuwe statuten, mede in verband met gewijzigde
wetgeving, waarvan blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen.---------------------------11 STATUTENWIJZIGING-----------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van het voormeld besluit worden de statuten gewijzigd in verband met nieuwe
wetgeving en opnieuw vastgesteld, zodat deze voortaan luiden als volgt: ------------------------Artikel 1_ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Begripsbepalingen_---------------------------------------------------------------------------------------In deze statuten wordt verstaan onder:------------------------------------------------------------------
Algemene Vergadering: het Verenigingsorgaan dat wordt gevormd door de Leden en overi
ge Vergadergerechtigden, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; -----------------
Bestuur: het bestuur van de Vereniging; --------------------------------------------------------------
BW: het Burgerlijk Wetboek; ---------------------------------------------------------------------------
Elektronisch: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;
Jaarrekening: de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;-----
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3. De Algemene Vergadering is bevoegd een besluit tot ontbinding van de Vereniging te
nemen; voor de tot standkoming van een besluit tot ontbinding van de Vereniging gelden
dezelfde regels als voor een besluit tot statutenwijziging. -------------------------------------Artikel 20_ --------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereffening_------------------------------------------------------------------------------------------------1. Indien de Vereniging wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergade
ring, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de
Algemene Vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt. ---------------------2. Nadat de Vereniging heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de
vereffenaars is aangewezen.------------------------------------------------------------------------
Gevolgen van de akte -------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen verklaarden zich bewust te zijn van de gevolgen van de onderhavige
akte en op deze gevolgen door mij, notaris, te zijn gewezen.---------------------------------------
Bekendheid van de verschenen personen en slot van de akte ---------------------------------------
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, terwijl de identiteit van de verschenen per
sonen door mij, notaris, aan de hand van de gemelde identiteitsbewijzen werd vastgesteld.----------------------- W A A R V A N A K T E ---------------------------------------------------------in minuut is verleden in de gemeente Kampen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en een toelich
ting daarop, hebben de verschenen personen eenparig verklaard, dat zij tijdig van de inhoud
van deze akte hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan instemmen, en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs stellen. ------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.-------------------------------------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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