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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

Betreft: erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en 

instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland 

 

 

Heden, ◆datum, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: 

◆personalia; 

 

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de statutair te Amsterdam 

gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en 

instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland, kantoorhoudende te 1012 PV 

Amsterdam, Nieuwezijds Kolk 28, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

40531986, en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, ter 

uitvoering van na te melden besluitvorming; 

"erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding 

van cultureel erfgoed in Nederland" verder in deze akte ook aan te duiden als: de 

vereniging. 

De verschenen persoon verklaarde vooraf: 

1. de vereniging werd opgericht op twee februari negentienhonderdelf, terwijl haar 

statuten laatstelijk gewijzigd werden vastgesteld bij akte op eenentwintig september 

tweeduizend achttien verleden voor mr. J.G.M. Ruijgrok, notaris gevestigd te 

Hilversum; 

2. de algemene ledenvergadering van de vereniging (zijnde de algemene vergadering 

in de zin van de wet) heeft op door de raad van toezicht goedgekeurd voorstel van 

het bestuur van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in haar 

statuten, op ◆datum besloten de statuten van de vereniging gedeeltelijk te 

wijzigen, van welke besluitvorming blijkt uit het als Bijlage 1 aan deze akte te 

hechten stuk; 

3. dat de verschenen persoon, handelend als gemeld, is gemachtigd de sub 2. 

gemelde besluitvorming van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen en 
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voormelde statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, van welke machtiging 

blijkt uit het als Bijlage 2 aan deze akte te hechten stuk. 

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van voormelde besluitvorming en met 

gebruikmaking van voormelde machtiging hierbij de statuten van de verenging met 

ingang van de dag na heden gedeeltelijk te wijzigen in die zin, dat aan de statuten als 

artikel 21 wordt toegevoegd een artikel, luidend als volgt: 

“Artikel 21 - Vermogensklem 

1. Het vermogen dat de vereniging onder algemene titel verkrijgt wegens haar 

juridische fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek als 

verkrijgende vereniging met de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

Vereniging Heemschut Hulpfonds, statutair gevestigd te Amsterdam en 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41200707 als verdwijnende 

vereniging en de vruchten daarvan kunnen slechts met toestemming van de rechter 

anders worden besteed dan met inachtneming van de statutaire doelstelling van de 

statutair te Amsterdam stichting Stichting Heemschut Hulpfonds, onmiddellijk 

voorafgaand aan haar omzetting als bedoeld in artikel 2:18 van het Burgerlijk 

Wetboek in voormelde vereniging: Vereniging Heemschut Hulpfonds. 

2. De in lid 1 bedoelde statutaire doelstelling van de aldaar bedoelde stichting luidt: 

begin citaat 

 "DOEL 

 Artikel 2. 

 1. De stichting heeft ten doel: 

  het behoud en de bewaring van daarvoor in aanmerking komend cultureel 

erfgoed te bevorderen. 

 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken: 

  door bijdragen te verstrekken aan de te Amsterdam gevestigde vereniging 

Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in 

Nederland, hierna ook te noemen: Bond Heemschut, ter financiering van die 

uitgaven, welke zijn gericht op de bevordering van behoud en bewaring van 

daarvoor in aanmerking komend cultureel erfgoed. 

einde citaat.” 

blijvende statuten overigens ongewijzigd. 

SLOT 
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Slotverklaring van de verschenen persoon 

De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard: 

1. dat zij tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid heeft gekregen om 

kennis te nemen van de inhoud van deze akte; 

2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en 

3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. 

Slotverklaring van de notaris 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke 

inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de 

verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de 

verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van 

hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. 

De gedeelten van deze akte die krachtens wet voorgelezen dienen te worden zijn door 

mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de 

verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris. 

 


