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STATUTENWIJZIGING
Inzake Panhard Automobielclub Nederland (Socíete de Panhard
Pays-Bas)

Heden, één februari tweeduizend éénentwintig, verscheen voor --mij, mr. Jeffrey Lansing, notaris te Utrecht: -------mevrouw Alletta Louisa Ouburg, geboren te Leerdam op negen --februari negentienhonderd vierentachtig, werkzaam ten kantore -van Hoekstra & Partners Notarissen, kantoorhoudende te 3584 BP
Utrecht, Newtonlaan 57a, te deze handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van: het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
PANHARp AUTOMOBTELCLUB NEpERLANp (SOCTETE pE -PANHARD PAYS-BAS), statutair gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende te 3825 GB Amersfoort, Sprengenberg 40,
welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder - --nummer 40530876/ en gemelde vereniging op grond van het --bepaalde in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, -----hierna te noemen: de "@.igiry.".----------CONSIDERANS
De verschenen persoon verklaarde, handelend als gemeld, als ----

volgt:-

-

de vereniging werd opgericht op zes mei negentienhonderd
achtenzestig;
de statuten van de vereniging zijn sindsdien niet gewijzigd; -dat op éénentwintig februari tweeduizend twintig door de
algemene ledenvergadering werd besloten de statuten van de
vereniging te wijzigen/ waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht besluit.
Voorts verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van voormelde besluiten, de statuten van de -vereniging te wijzigen zodat deze artikelen met ingang van-------vandaag luiden als volgt:

STATUTEN----

Artikel

-

1.

Naam en plaats van vestiging
De vereniging draagt de naam: Panhard Automobielclub
Nederland, en is gevestigd in de gemeente Amersfoort. - --

Artikel 2.
Doel en middelen

--

De vereniging stelt zich ten doel het in stand en rijdend houden- van auto's van het merk Panhard en Levassor en andere merken die gebruik maken van Panhard-techniek. --- -De vereniging probeert dit doel te bereiken met inachtneming van
hetgeen wettelijk en rechtens is geoorloofd en wel in het
bijzonder door:

-

aan haar leden te verstrekken of te doen verstrekken auto- --onderdelen, speciale gereedschappen, technische handboeken
en technisch advies en ondersteuning;
samenwerking met andere verenigingen en/of organisaties ---voor zover dit bevorderlijk kan zijn bÍj het nastreven van het doel;
het stimuleren van de belangstelling voor de doersteilingen ----

vandeverenigingi-

- - --

het organiseren en/of ondersteunen van evenementen, ---------toertochten en (technische) bijeenkomsten;
- alle andere wettige middelen die voor dit doel bevorderlijk-kunnen zijn. -- Artikel 3.
Leden
De vereniging onderscheidt leden en ereleden. ----------- Als lid kunnen toetreden natuurlijke personen die eigenaar ----zijn van automobielen als omschreven in artikel 2 en anderen
die het merk en de Panhard Automobiel club een warm hart
toedrageni---- - -- Ereleden zijn personen die wegens bijzondere verdiensten aan
de vereniging en/of haar doelstellingen bewezen, op -- - --- voordracht van het bestuur door de ledenvergadering als -- zodanig worden benoemd.

Artikel

4.- --

Lidmaatschap

1, Over toelating tot het lidmaatschap beslist het bestuur.
2. Een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap moet worden -ingediend bij de secretaris
3, Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de
4.

ledenvergadering wordt vastgesteld op een wijze als--- --------omschreven in het huishoudelijk reglement
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een karenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, behoudens eerdere -------.
-beëindiging ingevolge artikel 5. -

Artikel 5.

-

-

Beëindiging van het lidmaatschap

1.

2.

3,

Het lidmaatschap eindigt door:
- opzegging door het lid; ----- -.--- opzegging namens de vereniging; - -. .
- overlijden van het lid
Een opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt
door indiening van een verzoek dienaangaande bij de
secretaris voor de eerste december van een kalenderjaar. ---- Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende-- ----kalenderjaar, --- ---- -Het bestuur kan het lidmaatschap namens de vereniging - opzeggen als het lid in strijd met de statuten, reglementen of

besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of anderszins schade berokkent. --Artikel 6.

Het bestuur -------

Het bestuur bestaat uit vijf leden, gekozen door de
ledenvergadering
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigdi'----"--'
- door het bestuuri -------"-- door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie'in elk geval de voorzitter, of de secretaris of de -- penningmeester.
Het bestuur zorgt voor naleving van de statuten, het
huishoudelijk reglement en de door de organen van de vereniging
rechtsgeldig genomen besluiten.'--Artikel 7.-- - 'Algemene ledenvergadering en overige procedures -----------1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging --alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan
het bestuur zijn opgedragen. --------2. Aangaande het houden van ledenvergaderingen en -- -----'----'bestuursvergaderingen, de samenstelling van het bestuur | ----'
zijn werkzaamheden, bevoegdheden en verplichtingen, wijze
van aftreden en verkiezing, de overige bevoegdheden van de leden en hun verplichtingen, de te heffen contributies, de ----'-'
kascommissie, het beheer der financiën en alle andere interne
aangelegenheden van de vereniging, Worden - voor zover niet
in de statuten vastgelegd - nadere regels vastgesteld in een --'
huishoudelijk reglement. -------3. Een algemene ledenvergadering wordt binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar gehouden' Ten minste
veertien dagen voor de vergadering wordt aan de leden
bericht van de algemene ledenvergadering gezonden

Artikel 8.Huishoudelijk reglement -- -

-

De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het '
bestuur of door een of meer leden het huishoudelijk
reglement vaststellen. Daarin worden onderwerpen geregeld
waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien' --Het reglement stelt nadere bepalingen vast die betrekking
hebben op het beheer en de inrichting van de vereniging
2. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn
met de wet of met deze statuten'
--3. Wijzigingen in het reglement worden met een meerderheid
--'----van de uitgebrachte geldige stemmen door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. ---- --Artikel 9,--- -'---

1,

Wijziging van de statuten

1.

Tot wijziging der statuten kan worden besloten door de

4

2.
3.

algemene ledenvergadering met ten minste twee/derde (2/3')
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen
Voorstellen tot wijziging moeten tenminste veertien dagen ----voor de vergadering waarin zij worden behandeld/ aan de leden worden toegezonden. --------Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. De bestuursleden zijn verplicht een afschrift van de akte van -statutenwijziging en een volledige tekst van de statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel
gehouden register.

Artikel 10.'
Ontbinding-

-

1.

Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten in een'
ledenvergadering die ten minste veertien dagen van tevoren'schriftelijk aan de leden bekend is gemaakt, met een ------------meerderheid van tenminste twee/derde (2/3") van de
uitgebrachte geldige stemmen, terwijl tenminste drie/vierde (3/4') van alle stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn. 2. Indien het vereiste ledenaantal niet aanwezig is, belegt het
bestuur binnen vier weken na de ledenvergadering een---------tweede ledenvergadering. In deze vergadering kan tot - - ontbinding worden besloten met een meerderheid van
twee/derde (2/3') van de uitgebrachte geldige stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige leden
3. In de vergadering die tot ontbinding besluit wordt tevens
geregeld welke bestemming aan een eventueel batig saldo en
overige bezittingen zal worden gegeven. ----------4. De vereffening geschiedt door het bestuur. De statuten -- -----gelden zoveel mogelijk tijdens de ontbinding.
Artikel 11.

Slotbepalingen
In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement--

niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens het recht van de -- -ledenvergadering tot vernietiging of wijziging van die beslissing.
SLOT AKTE
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en -toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard in te stemmen
met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een
concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die -voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt
voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de --verschenen persoon en vervolgens door mij, notarÍs. -

(Volgt ondertekening)
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