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CONCEPT d.d. 20 april 2021 
 
Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of 
elders in de tekst wordt u verzocht tijdig voor het 
passeren van de akte contact met ons op te nemen 

 
 
 

1025067/YH 

 

STATUTENWIJZIGING  

VOETBALVERENIGING BUITENPOST 

 

 

 

Heden, * tweeduizend éénentwintig, verschenen voor mij, mr. *, notaris in de 

gemeente Achtkarspelen: 

** 

te dezen handelende als *voorzitter, secretaris/penningmeester* van de volledig 

rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Voetbalvereniging Buitenpost, 

gevestigd te gemeente Achtkarspelen, feitelijk gevestigd Jeltingalaan 80, 9285 WL 

Buitenpost, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te  

onder nummer 40000953, en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te 

vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in artikel 19 lid 5 sub a van de 

statuten. 

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde: 

- bij akte op één mei negentienhonderd tweeënveertig is voormelde vereniging 

opgericht; 

- de statuten van voormelde vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden 

op eenentwintig november tweeduizend negentien voor een waarnemer van 

mr. H.B.M. Mook, destijds notaris te Achtkarspelen; 

- in de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden op * 

tweeduizend eenentwintig is op de statutair voorgeschreven wijze besloten tot 

wijziging van artikel 14 van de statuten van de vereniging, een kopie van de 

notulen van vorenbedoelde vergadering zal aan deze akte worden gehecht. 

De comparant verklaarde bij deze artikel 14 van de statuten van de vereniging te 

wijzigen als volgt: 

Vertegenwoordiging 

Artikel 14 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of 

ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot 

uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo 

spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening 

in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van 
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alle bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten 

minste drie vervangende bestuursleden aan. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn 

benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 

besluiten tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 

bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 

ander verbindt. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep 

worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 

het besluiten tot: 

 I. Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen 

en het verrichten van investeringen die een bedrag van vijftien duizend 

euro (€ 15.000,00) exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) te boven 

gaande: 

 II.  a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik voor een tijdsduur 

langer dan drie jaar; 

  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 

bankkrediet wordt verleend, tot een bedrag hoger van vijftien duizend 

euro (€ 15.000,00); 

  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het te leen opnemen van 

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de 

vereniging verleend bankkrediet; 

  d. het aangaan van dadingen; 

  e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen 

uitstel kunnen lijden; 

  f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten anders dan met 

trainers, terreinverzorgers en kantinepersoneel. Op het ontbreken van 

deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 

gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in 

en buiten rechte vertegenwoordigd: 

 a. hetzij door het bestuur; 

 b. hetzij door de voorzitter, de secretaris en penningmeester gezamenlijk. 

De overige artikelen van de statuten blijven ongewijzigd. 

Slot akte 

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 

comparant is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe 

bestemde documenten vastgesteld. 

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Surhuisterveen op de datum in 

het hoofd van deze akte vermeld. 

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Deze 

heeft verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen en tijdig voor het 
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verlijden daarvan een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud te 

hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en onmiddellijk 

daarop door mij, notaris, ondertekend, om 


