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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS VAN DE HOGE VELUWE
Heden, [...] tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Teska Johanna van Vuren, notaris te
Rotterdam:
[...], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Cornelis Hendrik Krijger,
geboren te Rijswijk op drie juli negentienhonderdeenenvijftig, wonende te 7241 PZ Lochem, Tusselerdijk 4 H16, die bij het verstrekken van zijn volmacht handelde in zijn hoedanigheid van bestuurslid van Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe, een vereniging, statutair gevestigd te Hoenderloo, gemeente Apeldoorn, met adres: 7315 HL Apeldoorn, Rostocklaan 63 en
handelsregisternummer: 40101039 (hierna ook te noemen: de "Vereniging").
De comparant[e], handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene vergadering van de Vereniging, gehouden te [...] op [...] tweeduizend achttien heeft besloten de statuten van de Vereniging
partieel te wijzigen. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering zal aan deze akte worden
gehecht als bijlage. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, een stichting, statutair gevestigd te Hoenderloo, met adres: 7351 TA Hoenderloo, Apeldoornseweg 250 en handelsregisternummer: 41151066 (hierna te noemen: het "Park"), heeft goedkeuring, als bedoeld in artikel 18
lid 3 van de statuten van de Vereniging, verleend voor de onderhavige statutenwijziging, waarvan
blijkt uit een schriftelijk besluit van het bestuur van het Park de dato [...] tweeduizend achttien,
waarvan een kopie aan de akte zal worden gehecht als bijlage.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op veertien juni tweeduizend achttien verleden voor mr. Teska Johanna van Vuren, notaris te Rotterdam.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant[e], handelend als gemeld, de statuten van de Vereniging bij deze als volgt partieel te wijzigen:
Artikel 19 lid 3 komt te luiden als volgt:
"19.3 Een eventueel batig liquidatiesaldo moet ten goede komen aan een andere Algemeen Nut
Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling."
VOLMACHT
De comparant[e] is gemachtigd bij één (1) onderhandse volmacht welke aan deze Akte zal worden
gehecht als bijlage.
SLOT
De comparant[e] is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. Nadat vooraf
door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant[e] is medegedeeld en door
mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant[e] verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant[e] en mij, notaris, ondertekend.
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