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DP-16357.01-20171172 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

Golf- en Country Club 't Sybrook 

 

 

 

Op ____verscheen voor mij, mr. Adolf Dirk Plaggemars, notaris te Enschede: 

_____. 

De verschenen persoon heeft verklaard dat: 

1. de algemene vergadering van Golf- en Country Club 't Sybrook, een vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Enschede, met adres Veendijk 100, 

7525 PZ Enschede, handelsregisternummer 40076699, hierna te noemen: de 

"Vereniging", op ______ heeft besloten: 

 a. de statuten van de Vereniging partieel te wijzigen; en 

 b. de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren,  

 van welke besluiten blijkt uit notulen van de algemene vergadering, waarvan een 

exemplaar aan deze akte zal worden gehecht; 

2. de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op vierentwintig 

december tweeduizend dertien verleden voor mr. F.H.J. Glandrup, destijds notaris te 

Enschede. 

De verschenen persoon heeft verklaard ter uitvoering van gemeld besluit tot 

statutenwijziging hierbij de statuten van de Vereniging partieel te wijzigen als volgt: 

Aan artikel 6 zal een nieuw lid 8 worden toegevoegd dat luidt als volgt: 

8. In afwijking van het in lid 5 bepaalde is een persoon  in het boekjaar waarin deze 

persoon all-in-A lid wordt pro rata contributie en speelrechtvergoeding vergoeding 

verschuldigd over de periode vanaf het moment waarop deze persoon all-in A lid is 

geworden tot het het einde van het boekjaar. Het in de vorige zin bepaalde geldt 

slechts indien de persoon die all-in-A lid wordt in het voorafgaande boekjaar niet op 

enig moment reeds all-in-A lid was van de vereniging. Als deze persoon in het 

voorafgaande boekjaar wel op enig moment all-in-A lid was van de vereniging dan is 

deze persoon, ongeacht het moment waarop deze persoon all-in-A lid wordt, vanaf 

één januari van het boekjaar waarin deze persoon all-in-A lid is geworden, de 

volledige contributie en speelrechtvergoeding verschuldigd. 

Artikel 17 zal worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: 

Bijeenroeping algemene vergadering. 

Artikel 17 

1. Het bestuur is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering 

onverminderd het bepaalde in artikel 16.2. 

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van 

oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de leden zoals bekend bij de 

vereniging. Oproeping kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg 
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toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Een lid is gehouden zijn actuele (e-

mail) adresgegevens en wijzigingen daarvan aan de vereniging ter beschikking te 

stellen. 

3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen dan wel vermeldt ze de plaats 

waar de leden van deze onderwerpen kennis kunnen nemen.  

4. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van 

een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld. 

5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de 

vergadering. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is in minuut verleden te Enschede op de datum, in het hoofd van deze akte 

vermeld. 

De inhoud van deze akte is zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en 

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te 

hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen 

prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de verschenen 

persoon en mij, notaris, ondertekend. 

 


