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Dossier: 074918.01.01/JL

STATUTENWIJZIGING

Heden, @,
verschenen voor mij, MR @, notaris gevestigd te @:
1.
@;
2.
@;
De comparanten verklaarden:
dat zij ten deze handelen in hun hoedanigheid van respectievelijk
@ en @ van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Nederlandse Stamboek voor IJslandse Paarden, gevestigd Huis
ter Heide, kantoorhoudende te 8435 VW Donkerbroek,
Hanestreek 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40478123; als zodanig deze vereniging rechtens
vertegenwoordigend en handelend voor en namens dezelve;
hierna te noemen: de vereniging.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
dat de vereniging laatstelijk haar statuten heeft gewijzigd op zes
mei tweeduizend elf bij akte verleden voor Mr. @, notaris te @;
dat de algemene ledenvergadering der vereniging in haar
vergadering van *** heeft besloten tot wijziging der statuten,
waarvan blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, die
aan deze akte zijn gehecht;
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten,
handelend als gemeld, dat de statuten worden gewijzigd als volgt:
Artikel 1 lid 2 wordt vervangen door
2.
De vereniging is gevestigd te Oosterwolde, de gemeente
Oostellingerwerf.
Artikel 3 lid 9 komt te luiden alsvolgt:
9.
Deelname aan officiële NSIJP evenementen is voorbehouden aan
leden. Het bestuur mag besluiten officiële NSIJP evenementen
open te stellen voor leden van FEIF – zusterorganisaties.
Aan artikel 11 wordt een vijfde lid toegevoegd dat luidt alsvolgt:
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5.

Dubbelfuncties binnen het bestuur zijn niet toegestaan. Indien een
bestuursfunctie door omstandigheden niet kan worden ingevuld kan
deze door een overig lid van het bestuur worden ingevuld tot de
eerstkomende ledenraadvergadering.
Dubbelfunctie is alleen toegestaan bij recreatie en educatie.
Artikel 12 lid 5 komt te luiden alsvolgt:
5.
Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door functionarissen
en/of commissies die door het Bestuur worden benoemd voor een
periode van drie (3) jaar met de mogelijkheid om meerdere malen
herkozen te worden.
De Vereniging kent in ieder geval de navolgende commissies:
a.
Commissie ter bevordering van de fokkerij;
b.
Commissie ter bevordering van de sport.
c.
Commissie ter bevordering van de recreatie.
In iedere commissie heeft tenminste één bestuurslid zitting. Alle
leden van de in dit artikel bedoelde commissies worden door het
Bestuur benoemd, met kennisgeving aan de Ledenraad. De
commissies dienen het bestuur en de Ledenraad slechts van
advies; zij kunnen uitsluitend binnen de grenzen van een door het
Bestuur te formuleren werkopdracht besluiten van het Bestuur en/of
van de Ledenraad (doen) uitvoeren
Aan artikel 12 wordt een zesde lid toegevoegd dat luidt alsvolgt:
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt
het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
Artikel 13 lid 3 komt te luiden alsvolgt:
3.
Ter vaststelling van het gevoerde financiële beleid wordt door het
Bestuur jaarlijks aan de Ledenraad rekening en verantwoording
afgelegd over het gevoerde financiële beheer en beleid.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze
akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Schijndel op de datum in het
hoofd dezer akte vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij, notaris, aan de
comparanten is opgegeven en toegelicht, hebben deze eenparig
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen,
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en
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mij, notaris, ondertekend.

