
Notariële afhandeling statutenwijziging 

Een wijziging van de statuten moet via een notaris gebeuren en daar zijn natuurlijk kosten aan 

verbonden. De …………..(naam bond) biedt aangesloten verenigingen de mogelijkheid om via de 

Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht de statutenwijziging uit te voeren en  notarieel vast 

te laten leggen voor een gereduceerd tarief (490,00  euro exclusief BTW, 4,9% kantoorkosten en 

kosten inschrijving Kamer van Koophandel), mits deze gebaseerd zijn op de modelstatuten en in een 

Word bestand worden aangeleverd met goede opmaak. 

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid vul dan het bijgaande informatieformulier en de 

volmacht in en stuurt u dat aan …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatieformulier voor notaris 

Met de invulling van dit formulier geeft u aan gebruik te willen maken van de mogelijkheid om de 

wijziging van de statuten van uw vereniging via de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht in 

een notariële akte te laten vastleggen. De kosten hiervan bedragen € 490,- (excl. btw en 4.9% 

kantoorkosten). De controle en afhandeling gebeurt bij volmacht. Hierdoor is een bezoek aan de 

notaris door het bestuur van de vereniging niet nodig. Om dit uit te voeren is de volgende informatie 

nodig:  

1. Gegevens vereniging: 

 - Statutaire naam:  

 - Inschrijvingsnummer kamer van koophandel:  

 

2. Besluit tot statutenwijziging algemene ledenvergadering 

- (Beoogde) Datum algemene ledenvergadering:  

- Is voor het besluit volgens huidige statuten een quorum vereist: ja / nee  

 

3. Modelstatuten  

- Wilt u de statutenwijziging baseren op de modelstatuten: ja / nee   

- Gewenste aanpassingen t.o.v. model (artikelnummers):  

 

4. Mee te sturen stukken 

 - concept nieuwe statuten in word-bestand (kan worden nagezonden) 

- volmacht 

 

5. Gegevens contactpersoon vereniging 

 - voornaam + achternaam:  

 - telefoonnummer: 

 - e-mailadres: 

 

Dit formulier wordt met de mee te sturen concept-statuten en de volmacht doorgestuurd naar 

Arthur van der Hoeff die daarna op korte termijn contact met u opneemt.  

 

 

 



VOLMACHT 

 Verleend door: 

xxxxxxxxxxxxx 

Gevestigd te xxxxxxxxxxxxx 

Namens deze, 

Naam ......................,  

Functie ………………….(bestuurslid) 

Geboorteplaats:  

Geboortedatum:  

 

Naam ......................,  

Functie ………………….(bestuurslid) 

Geboorteplaats:  

Geboortedatum:  

Hierna: volmachtverlener; 

 

Aan: 

Naam:                               mr. Arthur Alexander van der Hoeff 

Geboorteplaats: Rotterdam 

Geboortedatum              06-08-1969 

Hierna: gevolmachtigde 

Volmachtverlener verklaart hierbij dat gevolmachtigde wordt gemachtigd de vereniging xxxxxxxxxxxx 

te vertegenwoordigen tegenover notaris mr. Daniel Ohmann kantoor houdende te Wassenaar voor 

het doen verlijden van de notariële akte van de statutenwijziging zoals besloten in de 

bestuursvergadering van xxxxxxxxxx 2021.  

                 

Datum:  

…………………………….     ……………………………….. 

Naam       Handtekening 

 

…………………………….     ………………………………… 

Naam       Handtekening 


