
Blad 1. Naam notaris

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

< Naam vereniging>

Heden, <datum> verscheen voor mij, <naam notaris>, te <plaats>: <naam>
De comparant verklaarde vooraf het navolgende. 

CONSIDERANS 

- In haar vergadering van …………………………. heeft de algemene vergadering 

van de vereniging: <naam vereniging> statutair en feitelijk gevestigd te 

<volledige adres>, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer <...>, hierna ook te noemen: “de vereniging”, op 

rechtsgeldige wijze besloten om artikel <nummer> van de statuten van de 

vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen.. 

- Van het vorenstaande blijkt uit de notulen van bedoelde vergadering, waarvan 
een exemplaar als Bijlage aan deze akte zal worden gehecht;

- Bij de vaststelling van de notulen werd machtiging verleend aan de comparant 
om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

- De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op 
<datum> verleden voor de in het hoofd van deze akte genoemde notaris.

WIJZIGING STATUTEN 

De comparant verklaarde vervolgens artikel 12 en artikel 15 van de statuten van de 

vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze met ingang van 

heden zullen luiden in voege als onderstaand vermeld. 

“ TOEGANG TOT EN STEMRECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 12. 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, waarbij

bedrijfsleden het recht hebben zich te doen vertegenwoordigen door

maximaal twee natuurlijke personen.

Geen toegang hebben geschorste leden en niet-leden (met uitzondering

van personen die op uitnodiging van het bestuur of de directeur aanwezig

zijn en medewerkers van het verenigingsbureau).

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 genoemde personen beslist het

bestuur.



Blad 2. 

NOTARISSEN

3. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij 
schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin 
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het 
elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de 
stemgerechtigde.

4. Leden, die niet geschorst zijn, hebben elk een stem voor zover zij 
stemgerechtigd zijn conform artikel 3.3.

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 
laten uitbrengen. Dat andere lid mag maximaal door twee leden gemachtigd 

worden.

6. Voor de toepassing van lid 3 is vereist dat de stemgerechtigde via het 
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks 
kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht 
kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan 
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur 
besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping 
bekend gemaakt.

7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem 
reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen 
zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene 
vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister 
van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts 
toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit 
eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later 
dan op de dag voor die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor 
de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de 
voorzitter van de algemene vergadering. Een stemgerechtigde die op deze 
wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij 
op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op 
deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering 
niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn 
uitgebracht.

8.BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 



Blad 3. 

NOTARISSEN

Artikel 15. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk (per post of per e-mail) aan de adressen

van de leden volgens het ledenregister.

De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen voor een

gewone algemene vergadering, tenminste zes weken voor de

jaarvergadering en tenminste vier weken voor vergaderingen als bedoeld in

de leden 1 van de artikelen 17 en 18.

2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen

vermeld.

3. Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik

van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene

vergadering kan worden deelgenomen, of stemgerechtigde de

bevoegdheid toe te kennen om reeds voorafgaand aan de algemene

vergadering via een elektronisch communicatiemiddel stem uit te brengen,

wordt dit bij de oproeping bekend gemaakt onder vermelding van

voorwaarden.”

SLOT AKTE 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden te <plaats> op de datum in het 

hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de 

comparant heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben 

kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, 

ondertekend. 




