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STATUTENWIJZIGING 

Vandaag, vijf en twintig april --------------------------------------------------------------------------------
tweeduizend drie, ---------------------------------------------------------------------------------------------
verschenen voor mij, meester meester Jan-Willem Peter Nicolaas Hermans, hierna te ---
noemen: notaris, als plaatsvervanger van meester Cornelis Zwaan, notaris te ---------------
Veenendaal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. de heer Ronald Lodewijk Israel, wonende te 3904 LD Veenendaal, Middellaan 7, ----

geboren te Zutphen op drie maart negentienhonderd vijfendertig, -------------------------- ,.,.._
(legitimatie: Rijbewijsnummer 3105773943), gehuwd, en ------------------------------------

2. de heer Gerrit de Man, wonende te 3902 BC Veenendaal, Kamgras 34, geboren te -
Veenendaal op tien maart negentienhonderd tweeenvijftig, ---------------------------------
(legitimatie: Paspoort-nummer NC8488283), gehuwd, ----------------------------------------

de comparant sub 1. te dezer zake handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter en de -
comparant sub 2. te dezer zake handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van de te -
Veenendaal gevestigde vereniging: ---------------------------------------------------------------------
"Tafeltennisvereniging SKF", ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer -
40477244 en als zodanig deze vereniging overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig ---
vertegenwoordigende, hierna deze vereniging genoemd: vereniging. ---------------------------
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: ----------------------------------------------
In de algemene vergadering van de vereniging, gehouden op achtentwintig januari -------
tweeduizend drie waarvan blijkt uit het afschrift van de notulen van die vergadering, welke 
aan deze akte is gehecht, werd besloten in de statuten van de vereniging wijzigingen aan 
te brengen, terwijl de comparanten daarbij werden gemachtigd om de statutenwijziging bij 
notariele akte vast te leggen. -------------------------------------------------------------------------------
De vereniging is ontstaan uit een fusie van de S.T.V. Climax, opgericht zestien mei ------
negentienhonderd eenenzestig en de T.T.V. S.K.F., opgericht negentien november -----------. 
negentienhonderd vijfenzestig, welke fusie plaatsvond op negentien november ------------
negentienhonderd negenenzestig, terwijl de statuten van de vereniging zijn goedgekeurd 
bij koninklijk besluit van drie maart negentienhonderd zeventig nummer 64. -------------------
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven maart -------------
negentienhonderd negenenzeventig verleden voor J. Hage, destijds notaris te --------------
Veenendaal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten verklaarden dienovereenkomstig de statuten van de vereniging geheel -
opnieuw ter aanpassing aan de nieuwe wettelijke regeling vast te stellen als volgt:----------
Naam------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: Tafeltennisvereniging SKF.----------------------------------------
Zetel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zij is gevestigd te Veenendaal. ----------------------------------------------------------------------------
Doel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------




















