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Hoekstra & Partners Notarissen CONCEPT d.d. 15.01.2016 
 

Indien er onjuistheden voorkomen in dit concept 

verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te 

nemen. 

vestiging 

Utrecht 

 

 

 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

101070/cs 

 

Heden, * ----------------------------------------------------------------  

verscheen voor mij, mr. IJntze Rieuwerd Hoekstra, notaris te  ----  

Utrecht: ---------------------------------------------------------------  

 *, hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de  ---  

vereniging: Studievereniging Opleidingen Gebarentaal --  

(SOG), gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3584 CH  -  

Utrecht, Padualaan 97, ingeschreven in het Handelsregister  -  

van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer  --------  

61123722. ----------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat  ----  

tijdens een algemene leden vergadering van de Studievereniging  --  

Opleidingen Gebarentaal (SOG), op  zes oktober tweeduizend  -----  

vijftien rechtsgeldig is besloten artikel 4 en artikel 5 van de  --------  

statuten van de vereniging te wijzigen. Van een en ander blijkt uit   

een kopie van de notulen van de algemene leden vergadering,  ----  

waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht.  ------------------  

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de verschenen  ---------  

personen artikel 4 en artikel 5 opnieuw vast te stellen als volgt: ----  

"LEDEN EN BEGUNSTIGERS -----------------------------------------  

Artikel 4 ---------------------------------------------------------------  

De vereniging kent: ----------------------------------------------------  

a. leden; ---------------------------------------------------------------  

b. externe leden; ------------------------------------------------------  

c. begunstigers. -------------------------------------------------------  

Artikel 5 ---------------------------------------------------------------  

1. Leden van de vereniging zijn de studenten van één van de  ----  

opleidingen van het Instituut voor Gebaren, Taal en  ------------  

Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht. ------------------------  

2. Externe leden van de vereniging zijn de afgestudeerden en  ----  

minorstudenten van één van de opleidingen van het Instituut  -  

voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool  -------  

Utrecht, alsmede overige betrokkenen bij (studenten aan) de --  
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voormelde opleidingen en overeenkomstig het bepaalde in  -----  

artikel 6 dezer statuten als zodanig zijn toegelaten; zij hebben   

dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, behalve dat zij   

de helft van de contributie betalen, op de algemene leden  -----  

vergadering slechts een halve stem hebben en geen korting  ---  

ontvangen bij de partners van SOG.  -----------------------------  

3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de  ------  

vereniging financieel te steunen met een door de algemene  ----  

vergadering vast te stellen minimum bijdrage." ------------------  

Volmacht ----------------------------------------------------------------  

Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze  --  

akte is gehecht. --------------------------------------------------------  

Slot ----------------------------------------------------------------------  

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum, in het hoofd van de   

akte vermeld. -----------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de inhoud van de  

akte is aan haar opgegeven en toegelicht. ----------------------------  

De verschenen persoon heeft verklaard van de zakelijke inhoud van  

de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te  --  

stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te  -----  

stellen. ------------------------------------------------------------------  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna  --------  

ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens  --  

door mij, notaris. -----------------------------------------------------  

  


