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STATUTENWIJZIGING TENNIS CLUB SKINLO 
 
 
Heden, tien december tweeduizend negentien (10-12-2019), verscheen voor mij, mr. Anique  
Victor Anna Wetzels, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr. _  
Raymundus Henricus Jozef van de Wouw, notaris te Eindhoven: ____________________  
mevrouw mr. Daniek Zwarthoed, geboren te Valkenswaard op drieëntwintig november ___  
negentienhonderdachtentachtig (23-11-1988), werkzaam ten kantore van Marks Wachters _  
notarissen, 5623 PE Eindhoven, Onze Lieve Vrouwestraat 8, _______________________  
te dezen handelende als gevolmachtigde van de te Schyndel gevestigde en aan de Cock van  
Neerijnenstraat 68 te Schijndel (postcode 5482 GS) kantoorhoudende vereniging met _____  
volledige rechtsbevoegdheid Tennis Club Skinlo, ingeschreven in het handelsregister van de  
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40215072, en als zodanig gemelde vereniging  
met volledige rechtsbevoegdheid te dezen vertegenwoordigende, __________________  

hierna te noemen: "de vereniging".________________________________________  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: _____________________________  
- op drie juni negentienhonderddrieëntachtig (3-6-1983) werd opgericht de vereniging; _  
- de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twaalf februari _____  

negentienhonderdachtennegentig (12-2-1998) verleden voor mr. H.F.A. Blaffert, _____  
destijds notaris te Schijndel; _________________________________________  

- in de op acht november tweeduizend negentien (8-11-2019) en tweeëntwintig ______  
november tweeduizend negentien (22-11-2019) gehouden algemene ____________  
ledenvergaderingen van de vereniging is op rechtsgeldige wijze besloten de statuten __  
van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen; ________________________________  

- bij de totstandkoming van genoemd besluit zijn alle formaliteiten die de wet en de ___  
statuten van de vereniging stellen in acht genomen; ________________________  

- zulks blijkt uit de notulen van genoemde algemene ledenvergaderingen waarvan een _  
kopie aan deze akte zal worden gehecht; ________________________________  

- op grond van de aangehechte volmacht is de verschenen persoon bevoegd tot het doen  
verlijden van de akte van statutenwijziging; ______________________________  

- van de goedkeuring van de KNLTB blijkt uit de aan deze akte e-mail. _____________  
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten ______  
gedeeltelijk te wijzigen als volgt: __________________________________________  
Er wordt een nieuw artikel 20 toegevoegd welk artikel luidt als volgt: ________________  
“-----------------------------------------------VERMOGEN----------------------------------------------------------  
----------------------------------------------- Artikel 20.------------------------------------------------------------  
Het vermogen alsmede de vruchten daarvan, die de vereniging als gevolg van de juridische _  
fusie met Vereniging Skinlo Schijndel (voorheen: Stichting Skinlo Schijndel) heeft verkregen, _  
mag slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting  
van Stichting Skinlo Schijndel in Vereniging Skinlo Schijndel was voorgeschreven”. ________  
De overige artikelen van de statuten blijven ongewijzigd. _________________________  
Slot ______________________________________________________________  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ________________________________  
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WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer akte __  
vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen  
persoon, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud hiervan _  
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. __  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris,  
ondertekend. _______________________________________________________  

(volgen handtekeningen) 
 

VOOR AFSCHRIFT 
10 december 2019 
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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN VERENIGING 
 
TENNIS CLUB SKINLO, GEVESTIGD TE SCHIJNDEL 
 
 
 

 
- op drie juni negentienhonderddrieëntachtig (3-6-1983) werd opgericht de vereniging;  
- de statuten van de vereniging daarna gewijzigd bij akte op twaalf februari 

negentienhonderdachtennegentig (12-2-1998) verleden voor mr. H.F.A. Blaffert, 
destijds notaris te Schijndel;  

- de statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op tien december tweeduizend 
negentien (10-12-2019) verleden voor een waarnemer van mr. R.H.J. van de Wouw, 
notaris te Eindhoven.  
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