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STATUTENWIJZIGING 
EIGENARENVERENIGING "DE BORKELD" 
Referentie: SMA/GES/512073.01 
 
 
Op @ verscheen voor mij, mr. Marina Annet Stokroos, notaris te Rijssen-
Holten: 
@, handelend als gemachtigde van de algemene ledenvergadering van na te 
melden vereniging. 
INLEIDING. 
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: 
- de algemene ledenvergadering van de vereniging: Eigenarenvereniging 

"De Borkeld", statutair gevestigd te Holten, kantoorhoudende 2721 AL 
Zoetermeer, Adigestroom 122, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 40651060, deze vereniging hierna te noemen: "de vereniging", 
heeft met inachtneming van de statutaire en wettelijke regels besloten om 
de statuten van de vereniging te wijzigen; 

- de vereniging is opgericht bij akte verleden op twintig maart 
negentienhonderd vijfennegentig; 

- de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd; 
- de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft voorts besloten 

om de comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot 
stand te brengen; 

./. - van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van 
de notulen van de desbetreffende vergadering. 

STATUTENWIJZIGING. 
Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering 
van deze besluiten artikel 2, artikel 4, artikel 8 lid 2, artikel 12, artikel 13 lid 5 
en lid 6 en artikel 20 van de statuten van de vereniging te wijzigen zodat deze 
komen te luiden volgt. 
STATUTEN: 
DOEL. 
Artikel 2. 
1. De vereniging heeft ten doel in de meest ruime zin de 

gemeenschappelijke belangen te behartigen van de leden als eigenaren 
van een huis gelegen op het terrein bekend als recreatieterrein De 
Borkeld te Holten.  

2. Zij tracht dit doel te bereiken door  
 a. het bundelen van gemeenschappelijke belangen van haar leden en 

het formuleren van standpunten om deze onder andere kenbaar te 
kunnen maken bij de beleidsbepalende - en beïnvloedende 
organisaties; 

 b. in het kader van het gemeenschappelijk belang het aanspreekpunt te 
zijn voor haar leden en de gesprekspartner van derden; 

 c. het onderhouden van contacten met de overheid en het bevorderen 
dat de vereniging een volwaardig aanspreekpunt is voor de 
gemeente Rijssen-Holten; 

 d. het ontwikkelen van onderlinge relaties; 
 e. alle overige middelen, zoals het gebruik van media en deskundigheid 

van de leden. 
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  een en ander in de meest ruime zin, zonder dat de vereniging een en  
 ander bedrijfsmatig gaat verrichten. 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
1. De vereniging kent gewone leden, zijnde natuurlijke personen  
 danwel rechtspersonen die eigenaar zijn van een onroerende zaak die  
 geschikt is voor bewoning en die gelegen is in het gebied als genoemd in  
 artikel 2 lid 1. Per adres kan slechts één persoon lid zijn. 
 De lidmaatschapsrechten van een rechtspersoon worden uitgeoefend  
 door een natuurlijk persoon die bestuursbevoegdheid heeft, danwel door  
 een natuurlijk persoon die daartoe krachtens het bestuur van de  
 rechtspersoon schriftelijk gemachtigd is. 
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en  
 door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.  
 Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering  
 alsnog tot toelating besluiten.  
GELDMIDDELEN 
Artikel 8. 
2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt 

vastgesteld door de algemene vergadering. 
DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 12 
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de  
vereniging is gevestigd, danwel in een plaats gelegen binnen een straal van  
tien kilometer gerekend vanaf de gemeente grens van Rijssen-Holten. 
TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 13. 
5. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de 

mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun 
stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te 
oefenen, mits (i) het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan 
worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de 
verhandelingen op de vergadering en (iii) het stemrecht kan uitoefenen.  

6. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe bij de oproeping tot de 
algemene vergadering heeft geopend, kunnen stemmen ook voorafgaand 
aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel 
worden uitgebracht, maar niet eerder dan de dertigste dag voor die van 
de vergadering. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die 
ten tijde van de algemene vergadering zijn uitgebracht. 

SLOTBEPALING. 
Artikel 20. 
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, 

beslist het bestuur. 
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: 

per email, per telefax of door enig ander (elektronisch) 
communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt 
aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs. 

De comparante is mij, notaris, bekend.  
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Rijssen, op de datum 
in het hoofd van deze akte gemeld. 
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Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en 
toelichting daarop en na verklaring van de comparante dat zij kennis heeft 
genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt, 
hebben de comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte 
ondertekend om              
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