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STATUTENWIJZIGING  

Heden, elf oktober tweeduizend negentien (11102019), 	  
verschenen voor mij, mr. Sander Adrian Henri Smits, notaris te Baarle-Nassau:. 
1. de heer JOHANNES MARINUS DE JONGE, geboren te Veere op tien juli 	 

negentienhonderd negenendertig, legitimerend met een identiteitskaart met 
nummer IKHJBPBK1, uitgegeven te Veere op veertien juni tweeduizend 
achttien, wonende te 5126 HT Gilze, gemeente Gilze en Rijen, Pastoor 	 
Conincxstraat 17; 	  

2. mevrouw ANTOINETTA ANNA MARIA ANSEMS, geboren te Breda op 
eenentwintig november negentienhonderd zesenveertig, legitimerend met 	 
een identiteitskaart met nummer IH2BKH F37, uitgegeven te Breda op acht 	 
november tweeduizend zeventien, wonende te 5126 EH Gilze, gemeente 
Gilze en Rijen, Groenvoort 5; 	  

te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de 	 
vereniging KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN AFDELING GILZE, statutair 	 
gevestigd te Gilze, gemeente Gilze en Rijen, met adres 5126 GB Gilze, 	 
gemeente Gilze en Rijen, Kerkstraat 81, ingeschreven in het handelsregister 	 
onder nummer 40260856, en als zodanig deze vennootschap gezamenlijk 	
rechtsgeldig vertegenwoordigend; 	  
genoemde vereniging hierna ook te noemen: "de vereniging". 	  
De verschenen personen, handelende als voormeld, hebben mij, notaris, het 	 
volgende verklaard. 	  
INLEIJONG 
1. De vereniging is opgericht op vijfentwintig maart negentienhonderd 

vijfenvijftig, de statuten zijn vastgesteld bij notariële akte, op twee september 
negentienhonderd zevenennegentig verleden voor de destijds ter gemeente 
Gilze en Rijen standplaats hebbende notaris mr. P.J.C. Peeters. 	  

2. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd op twee 	 
december tweeduizend negen (02-12-2009) verleden in het protocol van mr. 
S.A.H. Smits, notaris te Baarle-Nassau, dan wel één van zijn voorgangers. 	 

3. Op vierentwintig april tweeduizend negentien (24-04-2019) heeft de 	 
algemene vergadering van de vereniging besloten artikel 1 van de statuten 	 
van de vereniging te wijzigen 	  
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht. 	  

4. De vereniging KBO-Brabant heeft toestemming verleend voor de wijziging 	 
van de statuten. Het stuk waar dit uit blijkt is aan deze akte vastgemaakt. 	 

STATUTENWIJZIGING 	  
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komt artikel 1 van de statuten met 
onmiddellijke ingang te luiden als volgt: 	 
Artikel 1 	  
Naam, zetel, grondslag en duur 	  
1. De vereniging is genaamd "Seniorenvereniging Gilze afdeling van KBO- 	
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Brabant", afgekort ook te noemen "SVGilze", hierna te noemen KBO- 
Afdeling en is gevestigd te Gilze, gemeente Gilze en Rijen. 	 
De katholiek-christelijke levensbeginselen vormen de grondslag van de 
KBO-Afdeling. 	  

3 	De KBO-Afdeling maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in 	 
Noord-Brabant, hierna te noemen KBO-Brabant. 	  

4 	De KBOAfdeiing is opgericht op vijfentwintig maart negentienhonderd 	 
vijfenvijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 	  

AANGEHECHTE STUKKEN 	  
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: 	  
- 	verslag van de algemene ledenvergadering de dato vierentwintig april 	 

tweeduizend negentien (24-04-2019); en 	  
- 	goedkeuring door KBO-Brabant. 	  
VOLMACHT TOT RECTIFICATIE 	  
Nog verklaarden de verschenen personen, handelende als voormeld, bij deze 	 
voor zoveel nodig onherroepelijk volmacht te geven aan ieder der medewerkers 	 
van het kantoor van genoemde notaris Smits, om namens partijen of één hunner 
onderhavige akte te rectificeren en verder al datgene meer te doen, wat ten deze 
nuttig of nodig mocht zijn. 	  
SLOT 	  
De verschenen personen zijn mij-notaris bekend en de identiteit van de bij deze 	 
akte betrokken personen zijn door mij-notaris voor zover nodig, aan de hand van 
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 	  
Waarvan akte in minuut is verleden te Baarle-Nassau op de datum in het hoofd 	 
dezer akte vermeld. 	  
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij-notaris, aan de verschenen 	 
personen zijn opgegeven en toegelicht hebben zij verklaard van de inhoud van 	 
deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige 	 
voorlezing van de akte geen prijs te stellen. 	  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en 
mij-notaris, ondertekend. 	 
(Volgt handtekening) 
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