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1094734.01
STATUTENWIJZIGING
(Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland)

Heden, *** augustus tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Sylvia
Monique van Lenning, notaris te Amstelveen:
mevrouw Nancy Belinda Loijen, geboren te Rotterdam op tweeëntwintig april
negentienhonderd achtenzestig, werkzaam ten kantore van Van Lenning notariaat,
kantoorhoudende Oranjebaan 13, 1183 NN Amstelveen, te dezen handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer Gerrit van Malkenhorst, geboren te Barneveld op elf december
negentienhonderd negenenveertig, wonende te 2804 CS Gouda, Rietzoom
10, houder van paspoort nummer NVBPKKB49, uitgegeven te Gouda op
dertien juni tweeduizend zestien;
2. de heer Johannes Joseph Jacobus Maessen, geboren te Vlodrop op zes
januari negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 6042 HV Roermond,
Eiermarkt 23, houder van paspoort nummer NM8K7K938, uitgegeven te
Roermond op zeven januari tweeduizend vijftien;
3. de heer Boudewijn Nicolaas Hendrik 't Hart, geboren te Zaandam op twaalf
oktober negentienhonderd tweeënveertig, wonende te 3732 HK De Bilt,
Dorpsstraat vo Steenstr 84, houder van paspoort nummer NNBR4KB38,
uitgegeven te De Bilt op tien september tweeduizend twaalf;
4. mevrouw Ella Frederike de Snoo, geboren te Rotterdam op zestien februari
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3311 VT Dordrecht, Slikveld 16,
houdster van paspoort nummer NNRJJFF81, uitgegeven te Dordrecht op
achtentwintig februari tweeduizend zeventien;
5. de heer Alexander Adrianus Moen, geboren te Haarlem op vijftien juli
negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2031 VT Haarlem,
Drosteboulevard 12, houder van paspoort nummer NS5BJ2R92, uitgegeven
te Apeldoorn op zevenentwintig november tweeduizend twaalf;
Tezamen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van
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De vereniging NIEUW REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP VAN NEDERLAND, statutair
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 3511 AP Utrecht, Oudegracht 36,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
55089968, hierna te noemen: de 'Vereniging'.
VOLMACHT
Van voormelde volmachten verlening blijkt uit een aan deze akte gehechte
onderhandse verklaringen.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarde:
-

dat de algemene vergadering van bestuurders van de vereniging op *** hebben
besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging, van welk besluit blijkt
uit een aan deze akte gehechte notulen;

-

dat de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte van oprichting op vijf
april tweeduizend twaalf verleden voor mij, mr. Sylvia Monique van Lenning,
notaris te Amstelveen;

-

dat de statuten sindsdien niet meer zijn gewijzigd;

-

dat de comparanten, door gemelde vergadering zijn gemachtigd om de
betreffende akte van statutenwijziging te doen passeren.

Op grond van het vorenstaande verklaarde de comparant hierbij artikel 1 en 2 van de
statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"Naam en zetel
Artikel 1
1.

De vereniging draagt de naam: Republikeins Genootschap en wordt verder in
deze statuten aangeduid met:

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam

Artikel 17
1.

Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste een en
vijftig procent (51%) van de leden vertegenwoordigd is.

2.

Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden overgegaan op een volgende,
ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden
vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derden van het aantal
uitgebrachte stemmen.
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3.

Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 bedoelde vergaderingen moet worden
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste dertig
dagen bedragen.

4.

Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5.

Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld
in artikel 6.33 onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (of een daarvoor
in de plaats getreden regeling) die zodanige doeleinden als het meest met het
doel van de vereniging overeenstemmen.
De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

6.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen
voorzover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden

7.

De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een
door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende tien
jaar na de vereffening.

8.

Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing".

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amstelveen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. Nadat de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting op de
inhoud zakelijk aan de comparanten is opgegeven, hebben deze eenparig verklaard
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, met de inhoud in te
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze
akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.
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