AFSCHRIFT VAN DE
STATUTENWIJZIGING
van de vereniging: Wageningse Handbalvereniging
“Centauri” gevestigd te Wageningen
Akte d.d.: 5 maart 1996
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STATUTEN WIJZIGING

Heden, vijf maart
Negentienhonderd zesennegentig,
Verschenen mij, Mr. Robert George Fierst van Wijnands-bergen, notaris ter
standplaats de gemeente Wageningen:
1.
de heer Antonius Christianus Maria Bastiaenen, landbouwkundig
ingenieur, wonende 6702 BE Wageningen, Cort van de lindenstraat 53,
geboren te Roosendaal op elf april negentienhonderd zesenzestig,
ongehuwd, zich legitimerend door middel van zijn paspoort nummer
M861383;
2.
mevrouw Judith Kramer, studente aan de landbouwuniversiteit
Wageningen, wonende 6708 GA Wageningen, Bornsesteeg 1-15b,
geboren te Ilpendam op twaalf mei negentienhonderd vijfenzeventig,
ongehuwd, zich legitimerend door middel van haar paspoort nummer
E152628;
ten deze handelend in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de te
Wageningen gevestigde vereniging:
Wageningse Handbalvereniging “Centauri”, bij afkorting genoemd WHV
“Centauri”, in geschreven in de Verenigingsregister van de Kamer van
Koophandel te Arnhem onder nummer 122313 en tot het doen verlijden van
deze akte van statutenwijziging bevoegd krachtens de door de algemene
ledenvergadering van genoemde vereniging verleende volmacht. Waarvan
blijkt uit na te melden notulen.
Van gemelde volmachtverlening is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
dat de te Wageningen gevestigde vereniging Wageningse Handbalvereniging
“Centauri”, bij afkorting genoemd WHV “Centauri”, is opgericht in het jaar
negentienhonderd zevenenzeventig;
dat de statuten van de vereniging geheel opnieuw zijn vastgesteld bij akte, op
tien oktober negentienhonderd éénennegentig, verleden voor mij, notaris,
waardoor de vereniging tevens volledige rechtsbevoegdheid verkreeg;
dat wijziging van gemelde statuten wenselijk is gebleven en dat daartoe op de
algemene vergadering, gehouden te Wageningen op acht februari
negentienhonderd zesennegentig, met inachtneming van het bepaalde van
artikel 21 van de statuten, is besloten, bij welk besluit de comparanten zijn
gemachtigd om één en ander bij notariële akte te effectueren.
Ingevolge van het vorenstaande verklaarden de comparanten dat de statuten
van gemelde vereniging als volgt worden gewijzigd:
Artikel 4 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
1.
Leden kunnen zijn diegenen die volgends de regels van de stichting
Sportstichting Landbouwuniversiteit Wageningen of zijn opvolgend orgaan,
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gevestigd te Wageningen, lid kunnen en mogen zijn van een
studentensportvereniging te Wageningen.
Artikel 14 lid 6 vervalt en wordt vervangen door:
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
De comparanten zijn mij, notaris bekend.
WAARVAN
akte in minuut verleden te Wageningen op de datum, in het hoofd deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben
zij verklaard 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 comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
(w.g.) A.C.M. Bastiaenen, J. Kramer, R.G. Fierst van Wijnandsbergen
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