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Doss. EJ/58175.01
STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, negentien november tweeduizend negentien, is voor mij, Mr Erik Jan Oostrik,
notaris te Winterswijk verschenen:
Mevrouw Nicole Bakker, ten deze woonplaats kiezende ten kantore van mij, notaris,
7101 BN Winterswijk, Beatrixpark 10, geboren te Lochem zeventien juni
negentienhonderd negen en tachtig (17-06-1989).
INLEIDING
De comparante, verklaarde:
- dat bij akte op vijf januari tweeduizend negen (05-01-2009) voor notaris Mr E.J.
Oostrik te Winterswijk verleden is opgericht:
De vereniging Seniorenvereniging Winterswijk en Omstreken Wenters Plus,
statutair gevestigd te Winterswijk, met adres 7101 MX Winterswijk, Weeninkpad 37,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09190966;
- dat sedertdien de statuten der vereniging niet zijn gewijzigd;
- dat in de algemene ledenvergaderingen van de vereniging, gehouden op
respectievelijk drie en zeventien september tweeduizend negentien, in
overeenstemming met artikel 20 van de huidige statuten der vereniging, is besloten
tot wijziging van de artikelen 1, 20 en 21 der statuten, in welke vergadering tevens de
comparante is aangewezen teneinde de statutenwijziging te doen vastleggen in een
notariële akte en alle overige daartoe benodigde stukken te ondertekenen.
PARTIËLE STATUTENWIJZIGING
De comparante verklaarde thans ter uitvoering van gemeld besluit van de algemene
vergadering, dat de artikelen 1, 20 en 21 van de statuten thans opnieuw zijn vastgesteld
als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam:
Seniorenvereniging Winterswijk en Omstreken Wenters Plus.
- De vereniging kort haar naam af tot “Wenters Plus”.
- De vereniging treedt eveneens naar buiten onder de naam “50-plusvereniging
voor Winterswijk en omstreken.
2. De vereniging is statutair gevestigd te Winterswijk.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering,
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van de stemmen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. De bepalingen in deze statuten, die reeds op grond van een dwingende
wetsbepaling van toepassing zijn, zijn niet voor wijziging vatbaar. Zodanige
bepalingen komen voor in artikel 6, artikel 15 leden 1, 2 en 3, artikel 16 lid 1 en
artikel 20 leden 2 en 4.
4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
ONTBINDING
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Artikel 21
1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 20 leden 1 en 2 van
overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging zal worden besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke
doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
WAARVAN AKTE is verleden te Winterswijk ten dage als in het hoofd dezer akte is
gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en gegeven toelichting daarop aan de
mij, notaris, bekende comparante, heeft de comparante verklaard tijdig een concept van
de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de
gevolgen van haar rechtshandelingen te hebben begrepen en in te stemmen met
beperkte voorlezing van de akte.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris,
ondertekend om tien uur.
(Volgt handtekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

