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CONCEPT ZUIDBROEK 26 OKTOBER 2017
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING VBA OPLEIDINGSINSTITUUT MORREAU

Op [●] zeventien verschijnt voor mij, mr. Cindy Claudia Smid, notaris met plaats van vestiging te
Amsterdam:
[●]
De comparant(e) verklaart dat op [●] door het bestuur van de stichting: Stichting VBA
Opleidingsinstituut Morreau, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1082 MS Amsterdam,
Gustav Mahlerplein 109 t m 111, handelsregisternummer: 41203607, is besloten de statuten van de
stichting te wijzigen en de comparant(e) te machtigen deze akte te doen verlijden. De algemene
vergadering van CFA Society VBA Netherlands, handelsregister nummer 40534398 heeft op [●]
haar voorafgaande goedkeuring aan het besluit tot statutenwijziging verleend.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant(e) in de statuten van de stichting de
volgende wijzigingen aan te brengen:
I.
artikel 1 leden 1 en 2 komen te luiden als volgt:
1. De stichting draagt de naam: Stichting VBA Opleidingsinstituut Morreau.
2.
De stichting is op zevenentwintig maart negentienhonderdvierentachtig opgericht door de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CFA Society VBA Netherlands,
handelsregister nummer 40534398 (destijds genaamd Vereniging van
Beleggingsanalisten).
II.

IV.

artikel 2 lid 2 onder d. komt te luiden als volgt:
d. het ten behoeve van CFA Society VBA Netherlands, handelsregister nummer 40534398
(hierna te noemen de "vereniging") verzorgen van een programma van permanente
educatie,
artikel 4 komt te luiden als volgt:
BESTUUR
Artikel 4
1.

Het bestuur bestaat uit een door de vereniging te bepalen aantal bestuurders. Bestuurders

2.
3.

kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn die tevens bestuurder van de vereniging zijn.
In vacatures in het bestuur voorziet de vereniging.
Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand
is gekomen, kan de benoeming geschieden door de bevoegde rechtbank op verzoek van
iedere belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die rechtbank een
voorlopige voorziening te verzoeken.

4.
5.

Een bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
Een bestuurder treedt af:

(i)
(ii)

door zijn overlijden;
door zijn vrijwillig aftreden;

(iii)
(iv)
(v)

doordat hij de in artikel 4.1 bedoelde hoedanigheid verliest;
door ontslag door de vereniging; of
door zijn faillissement, het verlies van de vrije beschikking over zijn vermogen
anders dan door surséance, door dat hij onder curatele wordt gesteld of de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of een vergelijkbare regeling naar een
ander toepasselijk recht dat op hem van toepassing wordt verklaard,

6.

het voorgaande onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek op grond
waarvan een bestuurder door de rechter kan worden ontslagen.
Tijdens het bestaan een of meerdere vacatures geldt het bestuur als volledig

samengesteld.
Slotverklaring.
Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte
gehecht.
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de
verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van
de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris, bekend
is, en mij, notaris, ondertekend.

