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Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 1 juni 2015 
 
Indien er onjuistheden voorkomen in uw 
personalia of elders in de tekst wordt u 
verzocht zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen. 

Stationsstraat 5, Tilburg 
 
Tel.: 013-549 49 49 
Fax: 013-581 05 81 
E-mail: tilburg@dktnotarissen.nl 

 

 

15.00233.01/BC/cb 

STATUTENWIJZIGING@ 
 
Heden, @, verscheen voor mij, mr. Bianca Petronella Margaretha Carpay, notaris te Tilburg: 
@ 
De comparant@e verklaarde als volgt: 
Bij akte op elf april tweeduizend twaalf voor een plaatsvervanger van mr. C.H.D.M. Groot 
notaris te Oisterwijk verleden, is opgericht de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
Tilburgse Studenten Sport Vereniging Spartacus, statutair gevestigd te Tilburg, 
kantoorhoudende te 5037 ET Tilburg, Academielaan 5, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 55090176. 
De statuten van de vereniging hebben sedertdien onveranderd gegolden. 
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar vergadering gehouden op @, 
op rechtsgeldige wijze besloten de statuten te wijzigen en de comparant@e, gemachtigd om 
van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. De notulen van de 
vergadering waarin voormelde besluiten werden genomen en waaruit van de genoemde 
volmacht blijkt worden aan deze akte gehecht. 
De comparant@e, handelend als gemeld, verklaarde alsnu ter uitvoering van vorenstaande 
besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen als volgt: 
I. Artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt: 
1. De vereniging draagt de naam: Tilburgse Studenten Krachtsport Vereniging 

Spartacus, bij verkorting ook te noemen: T.S.K.V. Spartacus. 
II. Aan artikel 4 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd dat komt te luiden als volgt: 
5. Voor leden die lid worden in de periode van één mei tot één november vangt het 

lidmaatschapsjaar aan op één september van het betreffende jaar. Voor leden die lid 
worden in de periode van één november tot één mei vangt het lidmaatschapsjaar aan op 
één februari. 

III. Artikel 5 lid 2, eerste drie zinnen worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het 
lidmaatschapsjaar dat geldt voor het betreffende lid. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een 
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 
eerstvolgende lidmaatschapsjaar dat geldt voor het betreffende lid. 
IV. Artikel 5 lid 5 komt te luiden als volgt: 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar eindigt, blijft de 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders 
beslist. 

De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad. 
WAARVAN AKTE is verleden op de datum en plaats 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 op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een 
conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van deze akte te hebben kennis 
genomen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 


