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STATUTENWIJZIGING KERKGENOOTSCHAP

Heden, achttien mei tweeduizend elf, is voor mij,
mr. Rob Willem Boudewijn Timmers, notaris te Lisse verschenen:
mevrouw Antoinette Cornelia Johanna Wilhelmina Buis, werkzaam op
notariskantoor Timmers aan de Heereweg 21 te Lisse, geboren te 's-Gravenhage,
op zeven augustus negentienhonderd éénenzeventig, ongehuwd en niet
geregistreerd als partner.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
- Te Wageningen is gevestigd het kerkgenootschap:
“VINEYARD GEMEENTE WAGENINGEN, kantoor houdende te
(6703 AX) Wageningen, Ritsema Bosweg 18, hierna ook te noemen:
“het kerkgenootschap”.
-

-

De statuten van het kerkgenootschap zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van
omzetting stichting in kerkgenootschap, op zeventien september
negentienhonderd zevenennegentig voor mr. W.J. Velema, notaris te Roden
verleden.
Het bestuur van het kerkgenootschap heeft in een vergadering op éénentwintig
september tweeduizend tien, welke vergadering rechtsgeldig werd
bijeengeroepen, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de
statuten partieel gewijzigd vast te stellen.

-

Het bestuur van het kerkgenootschap heeft in de hiervoor bedoelde
vergadering voorts besloten de verschenen persoon te machtigen tot het
verlijden van de akte van statutenwijziging.
- Van vorenbedoeld besluit alsmede van vorenbedoelde machtiging blijkt uit aan
deze akte gehechte volmacht en notulen van gemelde vergadering.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering
van voormeld besluit tot statutenwijziging artikel 1 lid 4 van de statuten van
voormelde kerkgenootschap bij deze gewijzigd vast te stellen zodat deze mitsdien met
ingang van heden luidt als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
4. De gemeente is aangesloten bij het kerkgenootschap Vineyard Benelux (VYB),
gevestigd te Utrecht, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de
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Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder dossiernummer
30263195.
WAARVAN AKTE,
is verleden te Lisse 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
de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het
verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

