I

KA-2013t820t1,
statutenwijziging Nederlandse Juristen Comite voor de Mensenrechten

Vandaag, achttien decem

Veerbeek,-

tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Klaas-Albert
notaris te Nijmegen:

de heer mr. Siebolt Sebastiaan Brons, geboren te rWaah.e op drie

maart-

Schaeck-

negentienhonderd en negenentachtig, kantooradres: Van

Mathonsingel4,6512 AN Nijmegen, te dezen handelend als schriftelijke
gevolmachtigde v¿¡;

1.

de heer

"ïï""

Johan Elisa Veerbeek, geboren

te{_- _ þp, zich-geidig-

legitimerend met een paspoort met nummer ll

totclell*

2.

mevrouw

Oecember tweeduizend zeventien, wonende

--, gehuwdmetmevrouwl- =ì
*l oPFranka Olujid, geboren te;
zich legitimerend

nummer,

tot-tweeëntwintig april tweeduizend negentien, wonendemet een rijbewijs met

¡ geldig

_ Jongehuwd en

niet-

als partner geregistreerd'

3.

mevrouw Lucia Adriana van Noorloos, geboren te

I

lop
zich legitimerend-

met een paspoort met

juli

nummeri

tweeduizend achttien, wonende

,-

J

geldig tot vijfentwintig

_

t ongehuwd en niet als partner

geregistreerd;-

die bij het geven van de volmacht handelden als enige bestuursleden van

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, een verenigingmet statutaire zetel te Leiden, kantoorhoudende Steenschuur 25 te
ES Leiden, ingeschreven in het handelsregister

bij de Kamer

2311-

van-

Koophandel onder nummer 40445896 met vermelding RSIN 004588617
(de "verenigi¡g").
De verschenen persoon verklaarde d¿¡'

(A) De vereniging

is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer

varl-

Koophandel onder nummer 40445896 met vermelding RSIN 004588617.

(B)

aktenegentienhonderd-

De statuten van de vereniging voor het laatst werden gewijzigd bij
van statutenwijziging verleden op tien december

-2tweeëntachtig voor mr. J. Karstens, destijds notaris te

Leiden.-

(c)

De algemene vergaderingop zevenoktober tweeduizend en dertien

(D)

l0-2013) heeft besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging.Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit de aan ds2s ak¡s-

(07--

gehechte

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon
dezen de statuten van de vereniging met ingang van heden te wijzigen

büals-

volgt:
Amikel
3

24lid

3 wordt gewijzigd

Het eventueel batig saldo zal worden uitgekeerd aan de

Intemational-

Commission of Jurists te Genève indien deze op dat momenl

de--

zogenaamde ANBl-status of een daarvoor in de plaats gekomen status in

alsmogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging, waarbij in elkgeval aan het liquidatiesaldo een bestemmingzal worden gegevenNederland geniet, dan wel aan een ANBI met een doel dat zoveel

overeenkomstig het doel van het NJCM casu quo dat van de International
Commission of Jurists fs Qe¡þys.
En toe te voegen aan artikel 25 lid 3 en 4

Artikel25

3.

Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens

verstaan'-

communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Voorts
dat ten aanzienvan het bepaalde in deze statuten aan de eis

geldt-

y¿n---

schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de
mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk þs¿verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet ofdeze
statuten bepaalde stukken

erlof mededelingen ter inzage moeten worden

gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, þ¿¡

þism¿¡-

doordestichtingookwordenvoldaandoordezestukkenerr/ofmededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via
haar website.

4.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet
beslist het

voorzie¡,-

De verschenen persoon is mij, notaris, þskçnd.
is verleden te Nijmegen op de datum in het begin van deze akte

vermeld.-

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven

en-

toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de
akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen-

a
-J-

van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van

deze-

akte in te stemmen

onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoonen mij, notaris, ondertekend
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

De ondergetekende,

mr. Klaas-Albert Veerbeek, notaris te Nijmegen,
verklaart
dat de statuten van de vereniging Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten,

gevestigd te Leiden, hierna te noemen: de vereniging,zijngewijzigd bij akte op achttien
december tweeduizend en dertien verleden voor de ondertekende notaris;

dat de statuten van de vereniging na de hiervoor gemelde wijziging luiden overeenkomstig de
aan deze verklaring gehechte tekst.

Getekend te Nijmegen op achttien december tweeduizend en dertien.
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