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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH
SCHEEPVAART MUSEUM

Heden, [datum] tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek,
notaris te Amsterdam:
de heer mr. Daniel François Lunsingh Scheurleer, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1082
PR Amsterdam, Beethovenstraat 400, geboren te Rheden op zevenentwintig juni negentienhonderd zesenzestig, te dezen handelend in zijn hoedanigheid als bestuurslid van Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, een vereniging, statutair gevestigd te Amsterdam
(adres: 1018 KK Amsterdam, Kattenburgerplein 1, handelsregisternummer: 40530507), deze vereniging hierna te noemen: de "vereniging" en ingevolge artikel 18 lid 3 van de statuten van de
vereniging als zodanig bevoegd tot het passeren van deze akte van statutenwijziging.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene vergadering van de vereniging,
gehouden te Amsterdam op [datum] mei tweeduizend achttien heeft besloten de statuten van de
vereniging partieel te wijzigen.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij een akte van statutenwijziging verleden op negenentwintig januari tweeduizend zestien voor Wijnand Hendrik Bossenbroek, voornoemd.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten
van voormelde vereniging bij deze als partieel te wijzigen:
Artikel 19 komt te luiden als volgt:
"Ontbinding
Artikel 19
De algemene vergadering kan tot ontbinding van de Vereeniging besluiten; het besluit moet
worden genomen met drie/vierde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. Bij ontbinding van de
Vereeniging is de liquidatie opgedragen aan het bestuur, onder toezicht van de raad van
commissarissen. Het bestuur legt verantwoording af in een bepaald daartoe bijeengeroepen
algemene vergadering.
De Vereeniging wordt ontbonden door het geheel ontbreken van leden. De eigendommen van de
Vereeniging zullen daarna ten geschenke worden aangeboden aan een andere door de raad van
commissarissen voor te stellen algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling
als de Vereeniging, een en ander conform de regelgeving van tijd tot tijd geldend voor algemeen
nut beogende instellingen in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en
eventuele toekomstige toepasselijke wetgeving.".
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te
hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, nota82042315 M 23423631 / 10
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ris, ondertekend.
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