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 GEDEELTELIJKE STATUTENWIJZIGING  

 

 

Heden, negen en twintig augustus ________________________________________________________  

tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Mr Linda Lucia Frederika Velthuis,   

notaris met plaats van vestiging Haarlemmermeer: _____________________________________  

1. mevrouw Margarietha Maria Blommers, geboren te Amsterdam op achttien  

oktober negentienhonderdnegenenveertig, zich identificerende met haar  ______  

paspoort met kenmerk NW13C5L36 uitgegeven te Haarlemmermeer op elf  __  

november tweeduizend vijftien, gehuwd, wonende te 1171 DR  _________________  

Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, Burgemeester Amersfoordtlaan  _  

74; _______________________________________________________________________________________  

2. de heer Albert Roos, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig oktober  _______  

negentienhonderdeenenvijftig, zich identificerende met zijn identiteitskaart  __  

met kenmerk IMDCKK944 uitgegeven te Haarlemmermeer op zeven januari   

tweeduizend vijftien, gehuwd, wonende te 1171 XD Badhoevedorp, gemeente  

Haarlemmermeer, Keizersweg 111B; _______________________________________________  

te dezen handelend als respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester  __  

van: ___________________________________________________________________________________________  

de vereniging: VERENIGING DORPSRAAD BADHOEVEDORP, statutair  ___  

gevestigd te Badhoevedorp, kantoorhoudende te 1171 DR  Badhoevedorp,  ________  

Burgemeester Amersfoordtlaan 74, ingeschreven in het handelsregister van de  ___  

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40594833; _____________________________  

hierna te noemen: de vereniging. __________________________________________________________  

De comparanten verklaarden: _____________________________________________________________  

1. De vereniging is opgericht bij akte op één oktober negentienhonderd twee en   

dertig. ___________________________________________________________________________________  

2. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zes en  ____  

twintig augustus twee duizend drie voor Mr H.A. Bosman, notaris te  __________  

Haarlemmermeer, verleden. __________________________________________________________  

3. De algemene ledenvergadering heeft in haar vergadering van vijf en twintig  _  

maart twee duizend negentien besloten de statuten van de vereniging  _________  

gedeeltelijk te wijzigen. _______________________________________________________________  

4. Van het hiervoor gemelde besluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van   

die vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht. ___________________________  

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van  

gemeld besluit artikel 2 van de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen en   

gewijzigd opnieuw vast te stellen als volgt: _____________________________________________  

Doel ___________________________________________________________________________________________  

Artikel 2 ______________________________________________________________________________________  

1. Het doel van de vereniging is de behartiging van de algemene belangen van  _  

de inwoners van Badhoevedorp speciaal deze die verband houden met het  ___  

wonen of werken in Badhoevedorp, zoals leefbaarheid, gezondheid, sociale  __  

samenhang, duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. Dit betreft  _____  

onder andere de ruimtelijke inrichting in en rond Badhoevedorp, groen,  ______  

mobiliteit en veiligheid en de gevolgen van de nabijheid van Schiphol. Voor   

zover ten dienste van de algemene belangen, kunnen na toestemming van de _  

ALV  ook collectieve belangen van bewoners worden behartigd, in het  _______  

bijzonder van bewoners die gevolgen ondervinden van (her)inrichting van het  

dorp, in bestaande en nieuwe wijken.  _______________________________________________  

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: __________________________________________________  
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 a. zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in en rond  _____________  

Badhoevedorp, welke van invloed zijn op de algemene en collectieve  ____  

belangen van haar inwoners. ____________________________________________________  
 b. het zo nodig inwinnen van adviezen bij en het doen instellen van  _________  

onderzoek door deskundigen naar de gevolgen voor Badhoevedorp en  ___  

haar directe omgeving van deze ontwikkelingen. _____________________________  
 c. het naar voren brengen van wensen ter verbetering van de plaatselijke  ___  

toestand bij de bevoegde en betrokken autoriteiten.  _________________________  
 d. het organiseren en/of steunen van alles wat tot bevordering van de  _______  

genoemde belangen geschiedt of gedaan zou kunnen worden. ______________  
 e.  de inzet van alle overige wettige middelen die ter bereiking van het doel   

bevorderlijk kunnen zijn. ________________________________________________________  

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht  _  

en er is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. _______  

De comparanten hebben verklaard dat zij van de inhoud van de akte hebben  ______  

kennis genomen en hebben verklaard met beperkte voorlezing in te stemmen. _____  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _______________________________________________  

Deze akte is verleden te Haarlemmermeer op de datum als aan het begin van deze   

akte is vermeld. ______________________________________________________________________________  

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en door ___  

mij, notaris, ondertekend. __________________________________________________________________  

(Volgt ondertekening) 

“VOOR AFSCHRIFT”: 

 

 
 

 

 
 

 


