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STATUTENWIJZIGING 

Vandaag, zesentwintig november tweeduizend éénentwintig, verschenen voor mij, mr. ---
Ruud Wilbrink, notaris te Hengelo (Overijssel): ---------------------------------------------------

1. de heer MICHAEL MANIGRASSO, wonende --------------------------------------------, 

geboren te ---------- op -------------------------------------------------------------, zich ------
legitimerende met zijn identiteitskaart met nummer ----------------- afgegeven door de -

gemeente Hengelo op -------------------------------------, gehuwd; ----------------------------

2. de heer ROLF NIJBOER, wonende -------------------------------------------------, geboren 

te ---------------------------------------------------------------------------, zich --------
legitimerende met zijn rijbewijs met nummer ----------------, afgegeven door de --------
gemeente Hengelo op ----------------------------------------- gehuwd met. 
-----------------------------------------------------------

3. de heer LUC TEN BOKUM, wonende --------------------------------------------------, 

geboren te ------------- op ------------------------------------------------------------------------,

zich legitimerende met zijn identiteitskaart met nummer ---------------, afgegeven door 

de gemeente Hengelo op ---------------------------------------------------, gehuwd met -----
mevrouw -------------------------------------------. 
-------------------------------------------------De comparanten verklaarden dat in de algemene ledenvergadering van de te 7558 MB ---

Hengelo, Fien de la Marstraat 23 gevestigde vereniging: Twente Buzzards, gehouden op 
acht oktober tweeduizend éénentwintig en vijf november tweeduizend éénentwintig, op de 
wijze als in de statuten is voorgeschreven, is besloten de statuten van de vereniging te ----
wijzigen, waarvan blijkt uit de notulen van voormelde vergadering, waarvan een kopie aan 
deze akte is gehecht. ------------------------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaarden dat zij zijn aangewezen voormeld besluit uit te voeren en ---
voor het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging te doen zorg dragen. ----------
De comparanten verklaarden vervolgens, dat de statuten van de vereniging worden -------
gewijzigd als volgt: ------------------------------------------------------------------------------------

Aan artikel 5 worden drie nieuwe leden toegevoegd luidende als volgt: -----------------------
Artikel 5: -------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 8. De vereniging kent in ieder geval een continuïteitscommissie. Bij ontstentenis of belet

van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij deze continuïteitscommissie of -

door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode --------

verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder --------


gelijkgesteld. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het -------


bepaalde in artikel 8 zoveel mogelijk van toepassing. ------------------------------------�--

5.9. Het bestuur dient zich bij zijn taak te richten naar de belangen van de vereniging en 

de met haar verbonden ondernemingen of organisaties. ------------------------------------

5.10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij -


daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het ----


belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden -------


genomen is het bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten, maar is dit besluit aan 






