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Heden, ***, verschenen voor mij, mr Sjoerd Koopman, kandidaat-notaris, hierna te
noemen notaris, waarnemende het vacante protocol van mr Arie Endendijk, voorheen
notaris te Twenterand:
1. mevrouw Fredrika Reimink, wonende Piksenweg 11 a te 7688 PG Daarle, geboren
te Hellendoorn op zeventien januari negentienhonderdachtenzestig,
Nederlandse Identiteitskaartnummer ITL0PH255,
2. mevrouw Jennigje Bosch, wonende Wierdenseweg 22 c te 7688 PL Daarle, geboren
te Almelo op vijfentwintig mei negentienhonderdtweeënzeventig,
rijbewijsnummer 4933048904,
te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en (tweede) secretaris van de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: Plaatselijk Belang Daarle, gevestigd te gemeente
Hellendoorn, kantooradres: Piksenweg 11 a te 7688 PG Daarle, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40073652, RSIN-nummer 801712361, hierna ook te
noemen: de vereniging.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
INLEIDING
1. De vereniging is opgericht bij- en blijkens een akte van oprichting op negentien maart
negentienhonderd negenzeventig voor mr H.J. van Kaam, notaris ter standplaats de
gemeente Hellendoorn verleden.
2. De statuten van de stichting zijn nadien gewijzigd bij- en blijkens een akte van
statutenwijziging op vier december tweeduizend zeventien voor genoemde notaris
Endendijk verleden en daarna niet meer.
3. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging is besloten artikel 17
lid 2 van de statuten van de vereniging te wijzigen. Een uittreksel uit de notulen van
die vergadering wordt aan deze akte gehecht.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren terzake van onderhavige
statutenwijziging dat aan alle wettelijke en statutaire eisen is voldaan.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het hiervoor onder “Inleiding” bedoelde besluit van de algemene
ledenvergadering van de vereniging wordt thans artikel 17 lid 2 van de statuten van de
vereniging gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, welk batig saldo wordt besteed ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is in minuut verleden te Twenterand op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
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, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en
met de inhoud in te stemmen.
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Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en vervolgens door de verschenen
personen en mij, notaris, ondertekend, om

