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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
(Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners)
_______________________________________
Heden, zestien september tweeduizend twintig,
____
verscheen voor mij, mevrouw mr. Suzanne Nienke Oosterhoff, kandidaat-notaris, hierna te
noemen: "notaris", als waarnemer van mevrouw mr. Sandra Vivian VIVEEN, notaris gevestigd te
_____________________________________________________________________
Hilversum:
___
mevrouw Emma Nathalie van Huisstede, per adres Groest 93, 1211 EB Hilversum, geboren te
_
Nederhorst den Berg op achttien januari negentienhonderdeenenzeventig, te dezen handelend
__________________________________________________
als schriftelijk gevolmachtigde van:
_
1. mevrouw Ingrid Cornelie Gertrude Maria Geul, wonende 1216 MC Hilversum, Zwinglilaan
________________________
67, geboren te Krimpen aan den IJssel op eenendertig januari
_
negentienhonderdzevenenzestig, paspoort nummer NT59234K3, afgegeven op een maart
__
tweeduizend zeventien, niet hertrouwde weduwe en niet geregistreerd als partner in de
_______________________________________
zin van het geregistreerd partnerschap, en
__
2. mevrouw Margot Jacqueline Maria Lammerts, wonende 3993 AB Houten, Spoorhaag 36,
_____
geboren te Utrecht op twaalf oktober negentienhonderdnegenenzestig, Nederlandse
_
identiteitskaart nummer IMH2HJFC4, afgegeven op éénentwintig december tweeduizend
____________________________________________________________
zestien, gehuwd,
_____________
zijnde respectievelijk de voorzitter en secretaris van de vereniging met volledige
___
rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging van Directie- en managementondersteuners.,
statutair gevestigd te Gorinchem, met adres Stationsweg 29, 4205 AA Gorinchem, ingeschreven
_
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40531853, hierna
_______________________________________________________
te noemen: “de vereniging”.
______________________________________________________________________
Volmacht
__
Van de volmacht aan de comparante blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte.
_
De verschenen persoon, handelend ter uitvoering van het hierna te noemen besluit, verklaarde
______________
bij deze akte te willen overgaan tot wijziging van de statuten van de vereniging.
__
Van het besluit tot statutenwijziging blijkt uit het verslag van een algemene ledenvergadering
___
van bovengenoemde vereniging gehouden te Hilversum op dertien juni tweeduizend twintig.
_____________________________
Een exemplaar van de notulen wordt aan deze akte gehecht.
________
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde in de statuten de volgende
________________________________________________________
wijzigingen aan te brengen:
____________________________________________
I. Artikel 5 lid 1 komt te luiden als volgt:
_______________
1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en een
___________
bedrijfslidmaatschap. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid
_
worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de buitengewone leden als
_________________________________________
de ereleden en het bedrijfslidmaatschap.
__________________
II. Aan artikel 5 wordt een lid 6 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:
_______
6. Het bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor bedrijven (rechtspersonen) en wordt niet
______
afgesloten op naam van een individueel persoon. Het bepaalde in artikel 4 is op het
________________________________________
bedrijfslidmaatschap niet van toepassing.
_______________________________________________
III. Artikel 6 komt te luiden als volgt:
_______________________________________________________________________
Artikel 6
___
De regiobestuurder beslist over de toelating conform de vereisten voor het lidmaatschap als
_____
bepaald in artikel 4. Een en ander volgens de regels, te stellen bij huishoudelijk reglement.
_______
IV. In de statuten wordt “begunstiger” vervangen door “partner”, “begunstigers” door
_____________________________
“partners” en “begunstigerschap” door “partnerschap”.
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_______________________________________________
V. Artikel 9 komt te luiden als volgt:
_______________________________________________________________________
Artikel 9
___
Voor toelating als partner dient een verzoek dienaangaande te worden ingediend: landelijke
________
partners bij de bestuurder Public Relations & Communicatie; regionale partners bij de
_________________________________________
regiobestuurder van de desbetreffende regio.
_
De bestuurder Public Relations & Communicatie of de regiobestuurder beslist over de toelating
conform de eisen voor het partnerschap als bepaald in artikel 8, een en ander conform regels te
_________________________________________________
stellen bij huishoudelijk reglement.
___________________________________________
VI. Artikel 19 lid 2 komt te luiden als volgt:
____
2. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden notulen gehouden, die
_
door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt
_______________________________________________
ter kennis van de leden gebracht.
________________
VII. Artikel 21 lid 3 sub c wordt toegevoegd, welk lid komt te luiden als volgt:
______
3. c. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een
___
elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het
_____
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
_______
kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan
____________________________________________________________
uitoefenen.
__________
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
_
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
_____________________________________________________________________
SLOT AKTE
___
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van deze persoon is door mij,
_________________________
notaris, vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
_____
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon mededeling
gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. Ik heb de
_______
verschenen persoon daarbij gewezen op de gevolgen die voor deze persoon uit de akte
___________________________________________________________________
voortvloeien.
___
De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
__________________________________________________________
daarmee in te stemmen.
_________
Deze akte is verleden te Hilversum op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen persoon en mij,
________________________________________________________________________
notaris.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door ondergetekende, mr. Suzanne Nienke Oosterhoff, als
waarnemer van mr. Sandra Vivian Viveen, notaris te
Hilversum
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