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Heden, #, verscheen voor mij, Mr Marja Reidina de Wilde de Ligny, notaris
gevestigd te Dronten: ------------------------------------------------------------------## -----------------------------------------------------------------------------------------ten deze handelend als # van de vereniging Gebruikersvereniging ----------AnteaGroup , statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, feitelijk gevestigd te 8464 PB Sintjohannesga, De Grie 18, ingeschreven in het handelsregister ---van de Kamer van Koophandel onder nummer 17132837 en als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van haar statuten.--------------------------------------------------------De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde, ter uitvoering van
het besluit van de algemene ledenvergadering tot statutenwijziging de dato #,
waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van -die vergadering, met inachtneming van de desbetreffende voorschriften der statuten en alzo met de vereiste meerderheid van stemmen, en derhalve -----rechtsgeldig, bij deze te willen overgaan tot het doen constateren dat de -----statuten, zoals die zijn vastgesteld bij akte op achttien juni tweeduizend -----veertien verleden voor genoemde notaris De Wilde de Ligny, met betrekking
tot artikel 4, artikel 5, artikel 8 lid 3, 4 en 5, artikel 10 lid 1, artikel 11 lid 7 -sub d, artikel 12 lid 3 en artikel 13 lid 1, 3 en 4 worden gewijzigd, welke ---artikelen voortaan zullen luiden als volgt: ------------------------------------------Artikel 4. ---------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging kunnen zijn rechtspersonen en --------------------rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen die een publiekrechtelijk -----lichaam zijn binnen de overheid of waarvan het handelen in overwegende
mate door één of meer publiekrechtelijke lichamen wordt bepaald en ----bovendien gebruikers zijn van softwareproducten van de AnteaGroup. --Tevens kunnen als lid worden toegelaten die organisaties die gebruiker -zijn van softwareproducten van de AnteaGroup die een soortgelijke -----status hebben en binnen hun organisatie gemachtigd zijn tot het aangaan van het lidmaatschap. --------------------------------------------------------------2. Elk lid benoemt een vaste vertegenwoordiger die voor en namens hem de
algemene ledenvergaderingen bijwoont en het stemrecht uitoefent. -------3. (vervallen) ---------------------------------------------------------------------------4. De leden zijn altijd bevoegd een nieuwe vaste vertegenwoordiger te -----benoemen. ---------------------------------------------------------------------------Artikel 5. ---------------------------------------------------------------------------------(vervallen) -------------------------------------------------------------------------------Artikel 8. ---------------------------------------------------------------------------------3. De in lid 2 bedoelde contributie wordt als volgt berekend: een vast -------bedrag per jaar op basis van inwonersaantal. -----------------------------------
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Nadere uitwerking van de contributieregeling vindt plaats bij -------------huishoudelijk reglement. ----------------------------------------------------------4. (vervallen). --------------------------------------------------------------------------5. (vervallen). --------------------------------------------------------------------------Artikel 10. -------------------------------------------------------------------------------1. Indien in het bestuur een vacature ontstaat en het aantal bestuursleden ---minder dan vijf bedraagt, doet het bestuur hiervan onverwijld mededeling
aan de leden van de vereniging. In de eerstvolgende algemene ------------ledenvergadering zal in de betreffende vacature worden voorzien. --------Artikel 11. -------------------------------------------------------------------------------7. d. (vervallen) ----------------------------------------------------------------------Artikel 12. -------------------------------------------------------------------------------3. Een accountant onderzoekt jaarlijks de rekening en financiële -------------verantwoording van het bestuur en brengt, tegelijk met de overlegging --daarvan, verslag van zijn bevindingen uit aan de algemene ----------------ledenvergadering in de vergadering als bedoeld in het voorgaande lid van
dit artikel.----------------------------------------------------------------------------Artikel 13. -------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur maakt jaarlijks een ontwerpbegroting en zendt deze, ---------vergezeld van een memorie van toelichting, drie weken voordat zij aan -de algemene ledenvergadering wordt aangeboden, toe aan de leden. ------3. De begroting van de vereniging wordt vastgesteld in de ledenvergadering
te houden voor één mei van het betreffende begrotingsjaar.-----------------4. (vervallen). --------------------------------------------------------------------------ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID-Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris ------------gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van --------------aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. ---------------------------------SLOT AKTE ----------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het ---hoofd van deze akte vermeld. --------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de -akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft -------verklaard tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van
de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen, te
zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien en op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. ---------------------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de --------verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend.----------------------------

