
 
 
 
 

Ref: 8424/PT 
 
 
 

STATUTENWIJZIGING 
 
Op tweeëntwintig mei tweeduizend dertien verschenen voor mij, 
Mr PETRUS GERARDUS HERMAN TIGGELMAN, notaris te Breda: 
l. de heer JOOST ALEXANDER BOL, 
2.  de heer ANDRIES JACOB BROUWER, 
ten deze handelend als voorzitter, respectievelijk secretaris van de vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid: 
NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB, statutair gevestigd te 
Leiden, feitelijk gevestigd te 3512 BN Utrecht, Janskerkhof 28 A, ingeschreven in het - 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 
140447304 en als zodanig bevoegd voormelde vereniging ten deze rechtsgeldig te 
vertegenwoordigen, op grond van het daartoe bepaalde in haar statuten. 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 
= dat voormelde vereniging is opgericht bij akte, op vijfentwintig juli 

negentienhonderd zesentachtig verleden voor een waarnemer van Mr J.H.J.M. 
Terhorst, destijds notaris te Baarn, bij welke akte tevens de statuten van voormelde 
vereniging werden vastgesteld; 

= dat de statuten van voormelde vereniging zijn gewijzigd bij akte, op dertien juni  
negentienhonderd vijfennegentig verleden voor Mr P.A. Delen, destijds notaris te  
Baarn 

= dat de statuten van voormelde vereniging zijn gewijzigd bij akte, op twintig maart  
tweeduizend twee verleden voor notaris Mr Th.C.M. Smit te Baarn; 

= dat bij besluit van een daartoe op zestien maart tweeduizend dertien te Utrecht 
gehouden algemene ledenvergadering, rechtsgeldig is besloten tot wijziging van de 
bepalingen van voormelde statuten van de vereniging; 

= dat van het verhandelde van voormelde vergadering blijkt uit opgemaakte notulen, 
waarvan een kopie aan deze akte is gehecht; 

= dat blijkens het bepaalde in artikel 16 lid 4 van de statuten iedere bestuurder 
afzonderlijk bevoegd is de desbetreffende akte tot statutenwijziging te verlijden. 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens dat de statuten 
van de vereniging worden gewijzigd en dat deze onmiddellijk na het passeren van deze 
akte zullen luiden als volgt:1 

                                                 
1 Uit deze pagina zijn om privacy redenen de persoonlijke gegevens van de voorzitter en de secretaris verwijderd 






















