
  blad 1  

CONCEP T  

529371 AK 380537 03-02-2017 

S T A T U T E N W IJ Z I G I N G   V E R E N I G I N G 
 
Heden, +, verschenen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris met plaats van vestiging 
Scherpenzeel: 
1. de heer Jan Cornelis van de Wetering, wonende te 3925 CB Scherpenzeel, 

Stationsweg 355, geboren te Woudenberg op achtentwintig augustus 
negentienhonderd zevenenvijftig, houder van +, nummer +, gehuwd; 

2. mevrouw Diana Jeannette Veldhuizen, wonende te 3925 XG Scherpenzeel, Van 
Goghlaan 23, geboren te Scherpenzeel op zes april negentienhonderd 
negenenzestig, houder van +, nummer +, gehuwd. 

De verschenen personen verklaren: 
- dat in de vergadering van het bestuur van de te Scherpenzeel (Gelderland) 

gevestigde vereniging: Volleybalvereniging Set Up '69, kantoorhoudende te 3925 CB 
Scherpenzeel, Stationsweg 355, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
40121183, gehouden te Scherpenzeel op +, werd besloten de statuten van 
genoemde vereniging gedeeltelijk te wijzigen; 

- dat de verschenen personen door het bestuur werden gemachtigd de voorgenomen 
statutenwijziging te effectueren; 

- van gemeld besluit en gemelde machtiging, uit een uittreksel uit de notulen van 
bovenbedoelde vergadering, is mij, notaris, genoegzaam gebleken. 

GEDEELTELIJKE WIJZIGING STATUTEN 
Overgaande tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van genoemde vereniging, 
verklaarde de verschenen personen, handelend als gemeld, dat artikel 2 van de statuten 
van de vereniging thans komt te luiden als volgt:  
Artikel 2 
1 De vereniging is opgericht te Scherpenzeel op achttien april negentienhonderdnegen-

enzestig. 
 De vereniging is op twee juni negentienhonderdtweeënzeventig koninklijk goedge-

keurd. De vereniging staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel, onder dossiernummer 40121183. 

2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
3. Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met éénendertig juli. 
4. Het volleybalseizoen loopt van één augustus tot en met éénendertig juli. 
SLOT 
Deze akte is verleden te Scherpenzeel op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. 
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 
stellen, van de inhoud voor het verlijden van de akte tijdig te hebben kennis genomen en 
met de inhoud in te stemmen. 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en 
mij, 
notaris, ondertekend, om 
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