ONTWERP-AKTE
2020.001052.01/m

WIJZIGING STATUTEN
Heden, @,
verschenen voor mij, MR. MARGARETHA JOHANNA JOLANDA PROCEEGEELHOED, notaris te Raalte:
1.@;
2 @,
te dezen handelend in hun hoedanigheid van @ respectievelijk @ van de vereniging:
GEWEST GELDERLAND VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
SCHAATSENRIJDERS BOND, statutair gevestigd te Apeldoorn (kantooradres: Aalsburg
1703, 6602 VA Wijchen), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 40102713,
en als zodanig die vereniging overeenkomstig artikel 14 lid 4 van haar statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigend bij de uitvoering van het besluit van haar bestuur,
genomen in de vergadering van @.
BESLUIT WIJZIGING STATUTEN
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren dat de algemene vergadering
van genoemde vereniging op @ op rechtsgeldige wijze heeft besloten tot
wijziging/aanvulling van de volgende artikelen van de statuten van die vereniging en
vastlegging daarvan in een notariële akte en hen-verschenen personen heeft
aangewezen bedoeld besluit uit te voeren, te weten:
1. wijziging artikel 12 lid 3
Elk gewestelijk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het gewestelijk bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond, al
niet aansluitend, doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar, telkens voor een periode
van uiterlijk drie jaar.
Hetgeen in deze statuten over de benoeming van gewestelijke bestuursleden is bepaald,
is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van gewestelijke bestuursleden.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de
plaats van zijn voorganger in.
Het bepaalde ten aanzien van de herbenoembaarheid en gemelde periode van drie jaar,
is niet van toepassing ten aanzien van de huidige gewestelijke bestuursleden A.G.Borst
en G.J.van Vilsteren, met dien verstande dat zij uiterlijk binnen drie jaar na heden zullen
aftreden, en alsdan niet meer herbenoembaar zijn.
2. toevoeging lid 15 aan artikel 13
15. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
bedoeld in artikel 14 lid 1 onder b. Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden
genomen wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van
de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
3. wijziging lid 1 van artikel 14 door de volgende leden 1.a en 1.b
1.a. Het gewestelijk bestuur is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met
het besturen van het gewest.
b. Bij het vervullen van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van het
gewest en de met haar verbonden organisatie.
Ten slotte verklaren de verschenen personen, handelend als gemeld, nog dat deze akte
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geacht wordt een geheel uit te maken met de statuten van de vereniging.
SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Raalte op de datum zoals in het hoofd van deze akte staat
vermeld.
Na zakelijke opgave van- en het geven van een toelichting op de inhoud van deze akte
aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
personen en mij, notaris, ondertekend om
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