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Notariskantoor 

Franke 
CONCEPT d.d. 08-08-2019 
 

Postbus 30 

2670 AA Naaldwijk 

Tiendweg 11 

2671 SB Naaldwijk 

0174 - 62 33 81 

Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of 

elders in de tekst, verzoek ik u tijdig voor het passeren 

van de akte contact met ons op te nemen. 

 

 

 

PARTIËLE WIJZIGING STATUTEN 

HUURDERSVERENIGING WESTLAND 

 

 

 

 

2019 / 25145 / DP / cw 

 

 

 

 

Heden, eenentwintig augustus tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr.   

Danny Paap, kandidaat-notaris, wonende te Naaldwijk, gemeente Westland,  -----  

hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Theodorus Johannes Franke,   

notaris met plaats van vestiging Naaldwijk, gemeente Westland: ----------------------  

1. mevrouw THEODORA KLAZINA ADEGEEST, geboren te 's-Gravenhage op   

zeven maart negentienhonderd eenenvijftig, legitimatie: rijbewijsnummer  ----  

4707862806, wonende 2678 VV De Lier, gemeente Westland, van  ------------  

Swietenstraat 4, gehuwd de heer Felix Casimir Thomas Dijkman; en -----------  

2. mevrouw MARTINA JOHANNA VAN DUIN, geboren te 's-Gravenhage op  ---  

zeventien februari negentienhonderd achtenvijftig, legitimatie:  -------------------  

paspoortnummer NW93FFH06, wonende 2681 CX Monster, gemeente  ------  

Westland, Van Bemmellaan 62, thans ongehuwd, niet geregistreerd als  ------  

partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig  ------------  

geregistreerd geweest; ----------------------------------------------------------------------  

te dezen handelende in hun hoedanigheid van gezamenlijk bevoegde  --------------  

bestuurders met de respectieve titels van voorzitter en secretaris van de  ----------  

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: HUURDERSVERENIGING  ----------  

WESTLAND, gevestigd in de gemeente Westland, kantoorhoudende 2681 CX  --  

Monster, gemeente Westland, Van Bemmellaan 62, ingeschreven in het  -----------  

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27170801, welke   

vereniging werd opgericht bij akte op achttien september negentienhonderd  ------  

zevenennegentig voor mr. Th.J. Dröge, destijds notaris te Delft, verleden. ----------  

Bij akte op dertien februari tweeduizend drie voor mr. G.P.M. Kleijn, destijds  ------  

notaris te Westland, verleden, zijn de statuten van de voormelde vereniging voor   
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de eerste maal (algeheel) gewijzigd. ----------------------------------------------------------  

Vervolgens zijn de statuten van de voormelde vereniging voor de tweede en  -----  

laatste maal (algeheel) gewijzigd bij akte op vier juli tweeduizend achttien voor  --  

genoemde notaris Franke verleden. -----------------------------------------------------------  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: -----------------------------------  

In de algemene ledenvergaderingen van voormelde vereniging, welke --------------  

vergaderingen werden gehouden te 's-Gravenzande, gemeente Westland, op  ----  

achtentwintig maart tweeduizend negentien en te ** op ** tweeduizend  -------------  

negentien, van het verhandelde in welke vergaderingen blijkt uit de aan deze  ----  

akte gehechte exemplaren van de daarvan gehouden notulen en welke  ------------  

vergaderingen werden bijeengeroepen met inachtneming van alle wettelijke en  --  

statutaire voorschriften, werd met de vereiste meerderheid van stemmen  ----------  

besloten tot partiële wijziging van de statuten van de vereniging. ----------------------  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden naar aanleiding van  ---------  

vorenbedoeld besluiten en ter uitvoering daarvan artikel 1, artikel 3 lid 1, artikel 4   

lid 1, artikel 6 lid 1 sub d en artikel 8 lid 1 van de statuten van de vereniging  ------  

algeheel te wijzigen, zodanig dat deze met ingang van heden luiden als volgt: ----  

Artikel 1: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR ARCADEHUURDERS  -----  

WESTLAND EN OMSTREKEN. ---------------------------------------------------------------  

De vereniging is bij verkorting genaamd: VVA. ---------------------------------------------  

Artikel 3 lid 1: --------------------------------------------------------------------------------------  

Doel ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van huurders  --  

van een woning of ander registergoed, in bezit of beheer van de stichting:  ---  

STICHTING ARCADE mensen en wonen, gevestigd in de gemeente  ---------  

Westland, en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt. -------------  

Artikel 4 lid 1: --------------------------------------------------------------------------------------  

Lidmaatschap ---------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Lid van de vereniging kan worden degene die meerderjarig is alsmede de  ---  

minderjarige die de leeftijd van zestien (16) jaar heeft bereikt, mits deze: ------  

 a. huurder is van een woning of ander registergoed in bezit of beheer van  -  

de corporatie, of; ------------------------------------------------------------------------  

 b. medehuurder is in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een huurder  --  

als bedoeld onder a; -------------------------------------------------------------------  

 c. een persoon is die een woongelegenheid of ander registergoed met  -----  

instemming van de corporatie huurt van een huurder die deze huurt van   

de corporatie; ----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 6 lid 1 sub d: -----------------------------------------------------------------------------  

Einde lidmaatschap --------------------------------------------------------------------------------  
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Artikel 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in  

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of  

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. -----------------------------------  

Artikel 8 lid 1: --------------------------------------------------------------------------------------  

Bestuur -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) bestuursleden, waarvan de  ----------  

voorzitter wordt benoemd door het bestuur en de overige bestuursleden door  

de algemene vergadering worden benoemd. ------------------------------------------  

SLOT AKTE -----------------------------------------------------------------------------------------  

Deze akte is verleden te Naaldwijk, gemeente Westland, op de datum in het  -----  

hoofd van deze akte vermeld. -------------------------------------------------------------------  

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de  ----------  

verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde   

en daartoe bestemde documenten vastgesteld. --------------------------------------------  

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De  ----------  

verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen  

prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een conceptakte te hebben   

ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn  ------  

gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. ------------------------------------  

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen  ------  

personen en mij, notaris, ondertekend om 


