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54975 RMK/DWW 

blad 1 

Heden, twee oktober tweeduizend een en twintig, verschenen voor mij, mr. -----
Gerrit Schilperoort, notaris te Hoeksche Waard: ------------------------------------------

1. de heer T  van der Vorm, geboren te  op  ---------------

 ), wonende te   -----------

  , zich legitimerende met paspoort, --------
nummer:   ;------------

2. de heer J  W  du Mortier, geboren te  op 
  ( ), wonende te   -----

    zich legitimerende met -

paspoort, n um mer: , -----------

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de ------------
vereniging: Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" (v/h 
Zuidhollandse vereniging voor genealogie 'Ons Voorgeslacht'), gevestigd -

te Rotterdam, feitelijk gevestigd te 2629 HD Delft, Rotterdamseweg 183C, ------
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder -----
nummer 40341539, deze vereniging hierna te noemen: de vereniging. ------------
De verschenen personen hebben het volgende verklaard.------------------------------

lNLEIDING:-------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging is opgericht op dertien januari negentienhonderd zes en -----

veertig (13-01-1946). ------------------------------------------------------------------------

2. Bij akte, op vier en twintig november tweeduizend acht (24-11-2008) --------
verleden voor mr. F.J. de Ridder, destijds notaris te Bergambacht, zijn de -

statuten van de vereniging laatstelijk gewijzigd. --------------------------------------

3. Deze akte van statutenwijziging wordt verleden tijdens de lustrumviering ter
gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de vereniging. ------------

4. Op vijftien mei tweeduizend een en twintig (15-05-2021) heeft de algemene
vergadering van de vereniging besloten de statuten van de vereniging te ---

w ij zig e n . ------------------------------------------------------------------------------------------

He t stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. ----------------

5. De verschenen personen zijn op basis van artikel 21 lid 4 bevoegd deze ----

statutenwijziging bij notariele akte vast te leggen.-----------------------------------
STATUTENWIJZIGING--------------------------------------------------------------------------
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met ------------

onmiddellijke ingang te luiden als volgt: ------------------------------------------------------
''Statute n --------------------------------------------------------------------------------------------
A rti ke I 1------------------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons -----

Voo rg es I a cht". ---------------------------------------------------------------------------------------
p laats van vesti gin 9------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2------------------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging is gevestigd in Rotterdam. ----------------------------------------------------
Doel ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3------------------------------------------------------------------------------------------------
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van de -----------




















