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TL / 20190676
statutenwijziging

Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Ton Kornelis Lekkerkerker, notaris te
Arnhem:
***, geboren te [geboorteplaats] op ***, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ
Arnhem, als schriftelijk gevolmachtigde van:
Coöperatieve Vereniging BuurtZon Arnhem U.A., een coöperatie met
statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Kadestraat 1 te 6811 CA Arnhem,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 70316511 met vermelding RSIN 858256824,
(de "coöperatie").
Van de hiervoor vermelde volmachten blijkt uit onderhandse akten van
volmacht, die aan deze akte zijn gehecht.
De verschenen persoon verklaarde dat:
(A)

(B)

De coöperatie: Coöperatieve Vereniging BuurtZon Arnhem U.A., met
statutaire zetel in de gemeente Arnhem, kantoorhoudende te Kadestraat 1
te 6811 CA Arnhem, (de "coöperatie"), is ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor [rp! ] onder nummer
70316511.
De statuten van de coöperatie werden vastgesteld bij akte van oprichting

verleden op vijftien december tweeduizend zeventien voor [rp! ].
Sedertdien zijn de statuten niet meer gewijzigd.
(C) De algemene vergadering op *** heeft besloten tot wijziging van de
statuten van de coöperatie.
(D) Zij, verschenen persoon, bij gemeld besluit werd gemachtigd om de
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
(E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit
een aan deze akte gehecht geschrift.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze
artikel 14, eerste lid de statuten van de coöperatie met ingang van heden te
wijzigen als volgt:
Bestuur
Artikel 14
14.1 Het Bestuur bestaat uit tenminste één (1) en ten hoogste zeven (7) Bestuurders.
Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen Bestuurder zijn.
SLOT
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De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en
toegelicht. Hierbij zijn de verschenen personen gewezen op de gevolgen die uit de
akte voortvloeien.
De verschenen personen hebben vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van
de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te
stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen personen en mij,
notaris, ondertekend.

