
STATUTENWIJZIGING SPORTVERENIGING UNITAS '59 

Heden eenentwintig december tweeduizend achttien (21-12-2018), verscheen voor mij,
mr. Raymundus Henricus Jozef van de Wouw, notaris te Eindhoven:--------
de heer Hermanus Louis Henricus Matheii, 

--
te dezen handelend voor en namens de te E
Gaasterlandlaan 26 te Eindhoven (postcode
Sportvereniging Unitas '59, ingeschreve
Koophandel onder dossiernummer 4023559
vertegenwoordigende. 
De comparant verklaarde:-------
a. bij akte op één maart negentienhonde

vereniging;-----------
b. de statuten van de vereniging zijn laat

december tweeduizend tien (22-12-20
c. in de op tien december tweeduizend a

ledenvergadering van de vereniging is
de vereniging geheel te wijzigen en op

d. bij de totstandkoming van genoemd be
statuten van de vereniging stellen in a

e. zulks blijkt uit de notulen van genoem
tien december tweeduizend achttien (1
zal worden gehecht;

f. op grond van het bepaalde in artikel 1
vereniging is hij bevoegd tot het doen 

Ter uitvoering van het vorenstaande verkla
wijzigen en opnieuw vast te stellen als volg
STATUTEN------------

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid--

Artikel 1 
1. De vereniging is genaamd Sportveren

vereniging". Zij heeft haar zetel in de
2. De vereniging bezit volledige rechtsbe
3. De vereniging is ingeschreven in het h

Kamer van Koophandel te Eindhoven. -
Duur 
Artikel 2 --------------
1. De vereniging is aangegaan voor onbe

1 

2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, 
3. De vereniging is opgericht op één maa
Doel----------------

Artikel 3 --------------
1. De vereniging heeft ten doel het doen 

zijn verschijningsvormen en de voetba
2. De vereniging tracht dit doel onder me

a. het lidmaatschap van de Koninklij
b. deel te nemen aan door de KNVB

en evenementen;
c. zelf evenementen op het gebied v

21801260.01 TKO 
 

indhoven gevestigde en aan de-----
 5628 AZ) kantoorhoudende vereniging --
n in het handelsregister van de Kamer van -
0, en als zodanig gemelde vereniging te dezen 

-------------------

rddrieëndertig (1-3-1933) werd opgericht de
-------------------

st gewijzigd bij akte verleden op tweeëntwintig
10); -----------------
chttien (10-12-2018) gehouden algemene-
 op rechtsgeldige wijze besloten de statuten van
nieuw vast te stellen;----------
sluit zijn alle formaliteiten die de wet en de -

cht genomen;
de algemene ledenvergadering gehouden op 
0-12-2018), waarvan een kopie aan deze akte

8 lid 5 onder a van de statuten van de ---
verlijden van de akte van statutenwijziging. -
arde de comparant de statuten geheel te -
t: -----------------

----------------

------------------

iging Unitas '59, hierna te noemen: "de -
 gemeente Eindhoven. ----------

voegdheid.
andelsregister, dat gehouden wordt bij de--

-----------------

------------------
paalde tijd.
loopt van een juli tot en met dertig juni.
rt negentienhonderddrieëndertig (1-3-1933). -

------------------

------------------
beoefenen en het bevorderen van de sport in al
lsport in het bijzonder.
er te bereiken door:-----------

ke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
 georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden -

an de voetbalsport te organiseren;
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