


STATUTENWIJZIGING 

ERW /aw / 2010.554830.01 

Heden, achtentwintig april tweeduizend elf 
verscheen voor mij, mr. Jasmien Marije Veneklaas, kandidaat-notaris, 
hierna te noemen: "notaris", waarnemer van mr. Egbert Roelof Willems, 
notaris te Almelo: 
de heer xxxxxx xxxxx, geboren te Xxxxxxxxxx op xxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, paspoort nummer XXXXXXXX, afgegeven te 
Almelo op xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, wonende te 7600 XX Almelo, 
xxxxxxxx xxx, gehuwd, 
te dezen handelende ter uitvoering van een besluit van de algemene 
ledenvergadering van de vereniging: AFDELING ALMELO EN 
OMSTREKEN VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
TOONKUNST, statutair gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te 7600 
XX Almelo, xxxxxxxxxxx x, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 40073864, en als zodanig deze rechtspersoon 
vertegenwoordigende, 
deze vereniging hierna ook te noemen: de uverenigingu. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: •··· 
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a. dat de statuten van de vereniging thans luiden zoals deze zijn 
vastgesteld bij akte van statutenwijziging op achttien maart 
negentienhonderd zesentachtig verleden voor een plaatsvervanger van 
mr H.M. Lambrechtsen, destijds notaris te Almelo;

b. dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar 
vergadering op drieëntwintig maart tweeduizend elfheeft besloten de 
statuten van de vereniging in zijn geheel te wijzigen en opnieuw vast te 
stellen, zoals hierna is omschreven;

c. dat de verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd de 
statutenwijziging tot stand te brengen.

Van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van voormelde 
vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht. 
Van het bestaan van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam 
gebleken. 
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de 
statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen 
te luiden als volgt: 
S T A T U T E N  
NAAM, VESTIGING EN DUUR. 
Artikel 1. 
1. De vereniging heet TOONKUNST ALMELO.

Zij is opgericht op twintig januari negentienhonderd zes en dertig.
2. De vereniging is gevestigd te Almelo.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig

december.


























