AFSCHRTF'T AKTE VAN SÎAÎUTENWTJZIGING
betreffende:
de vereniging:
gevestigd te Hengelo;
alte d.d.3 april 2OO2
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20020878/MG
STATUTENWIJZIGING

VERENIGING

Heden, drie april tweeduizend twee,
verscheen voor mij, Mr. HENK-STEVEN KLEINBURINK, notaris gevestigd te
Hengelo (Gelderland)'
de heer Frederik Christiaan Hofman, geboren te Warnsveld op negen
juni negentienhonderd zestig, wonende Ruurloseweg 72, 7255 MA Hengelo, legitirnatie: rijbewijs numrner 3154376046, afgegeven te Hengelo op
drieéntwintig maart negentienhonderd negenennegentig, ongehuwd en
niet als partner geregistreerd,
ten deze handelencie als bestuurslid van de vereniging: "Hengelose en Keiienborqse Middenstandsvereniging',
statutair gevestigd te Hengelo, feitelijk
gevestigd te Hengelo.
De verschenen persoon verklaarde bij deze de statuten van de voornoemde
vereniging Hengelose en Keijenborgse Middenstandsvereniging op de navolgende punten te willen wijzigen.
De verschenen persoon verklaarde te handelen ter ui&oering
varl het besluit
van de algemene vergadering varr genoemde vereniging genomen in haar vergadering de dato vijfentwintig
maart tweeduizend twee, welk besluit werd genomen met inachtneming
van het bepaalde in artikel 2L van de statuten,
waarvarr blijk uit een uittreksel der notulen, die aatl deze akte zal worden gehecht. De verschenen persoon verklaarde, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten, tot het doen uitvoeren van deze rechtshandeling bevoegd te zijn.
De verschenen persoon verklaarde dat de onderhavige vereniging haar statuten het laatst heeft doen wijzigen bij een akte op tweeèntwintig
mei negentienhonderd vijfennegentig
verleden voor Mr. M.C. van Exe1, notaris gevestigd
te Doetinchem, en dat thans ter uitvoering van gemeld besluit van de algemene vergadering de dato vijfentwintig
maart tweeduizend twee de inhoud van de
artikelen L,2 en 3 van de statuten van de vereniging blj deze volledig worden
gewijzigd en dat de statuten overigens ongewijzigd worden gehandhaafd

De gewijzigde artikelen luiden als volgt:
STATUTEN:
NAAM
Artikel 1.
De vereniging

draagt de naa.m: Hengelose

Ondernemers

Vereniging.

.

ZE:ÎEL EN DUT'R
Artikel 2..

1. Zrj is gevestigd te Hengelo.
2. Zrj 1s aangegaan voor onbepaalde
DOEL

tijd.

Artikel3..
1.

De vereniging heeft ten doel het behartigen
denstand in Hengelo.

2.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

van de belangen

varr de mid-
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lnet gezamenlijk naar buiten
stand;

optreden van de plaatselijke

midden-

het organiseren v€ut evenementen en acties;
alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen
zLJn. Waar in deze a!4t e melding wordt gemaakt van de plaats Hengelo, wordt daarmede bedoeld de in de provincie Gelderland gelegen plaats Hengelo.
b.
c.

De verschenen persoon, van wie ik, notaris, de identiteit heb vastgesteid aan
de hand van het ín deze akte genoemde document, is mij notaris bekend.
Waarvan akte,
in minuut is verlecien te HENGELO (Gelderland) op de datum als in het hoofd
van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop
aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte
kennis te hebben genomen en daarmee in te stemrnen.
door de verscheVervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellij

nen persoon en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

