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CONCEPT

d.d. 12 maart 2020

AKTE STATUTENWIJZIGING

Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs

Heden, * verscheen voor mij, mr Thierry Jerome Burgemeestre, notaris te 's-Gravenhage:

*, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van: de 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Organisatie van Accountant 

Adviseurs, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te 2511 CX                      

's-Gravenhage, Tournooiveld 3, handelsregister nummer 60429917, hierna te noemen: de 

"Vereniging".

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op zeven april tweeduizend veertien 

verleden voor mij, notaris.

2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op zeven 

februari tweeduizend negentien verleden voor mij, notaris.

3. 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 gehecht.

4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd deze 

statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luidt artikel 12 lid 6 van de statuten met 

onmiddellijke ingang als volgt:

"6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal 
herbenoembaar."

BIJLAGEN

Aan deze akte is één (1) bijlage gehecht.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft zij 
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verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop 

een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen 

voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en 

vervolgens door mij, notaris, ondertekend.


