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Indien er onjuistheden
voorkomen in uw personalia of
elders in de tekst dit graag tijdig
voor het passeren van de akte
aan ons doorgeven

20210174

Statutenwijziging
Nepal Federatie Nederland
Heden,
tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Hendrik Jan Hettema, notaris te
Harlingen:
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Krijn de Best, wonende
1 Le Moulin 87440, La Chapelle Montbrandeix, Frankrijk, geboren te Velsen op vijf april
negentienhonderdtweeënvijftig, paspoortnummer NUHB041P1, gehuwd, die bij het
geven van de volmacht handelde als voorzitter van de vereniging: Nepal Federatie
Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk adres 1 Le Moulin 87440, La
Chapelle Montbrandeix, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
71387668, deze vereniging hierna te noemen: ‘de Vereniging’ en als zodanig bevoegd
op grond van artikel 18 lid 4 van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij
notariële akte vast te leggen.
Van gemelde volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte schriftelijke volmacht.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING
1.
2.
3.

De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op tien april tweeduizend zeventien
verleden voor mij, notaris.
De statuten van de Vereniging zijn daarna niet gewijzigd.
Op ____________________ heeft de algemene vergadering van de Vereniging
besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
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STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden artikel 20 lid 1 en artikel 21 lid 3
van de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
Artikel 20
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is
van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
liquidatiesaldo vastgesteld. Een batig saldo na vereffening wordt besteed ten
behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt
zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het
handelsregister.
De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren
nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het
bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na
het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en
adres opgeven aan het handelsregister.
Artikel 21
3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken
daarvan, door de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt:
notulen algemene vergadering;
een volmacht.

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Harlingen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud en een toelichting van deze akte aan de
comparant heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te
hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen, en op volledige voorlezing geen
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing eerst door de comparant
en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

