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Huurdersvereniging Omslag 
Aldenhof 1433 

6537 CH  NIJMEGEN 
 T. 06-83 874 353 

E. info@hvomslag.com 
U. www.hvomslag.com 

IBAN: NL82 INGB 0009 4306 30 

Uittreksel notulen algemene ledenvergadering 16 november 2021 te Nijmegen van Huurdersvereniging 
Omslag ten behoeve van Huurdersvereniging Omslag (Handelsvereniging Kamer van Koophandel onder 
nummer 09131674): 

Aanwezig: Marc Snippert (voorzitter), Anja Kleyne-Dangé (secretaris) en Peter Dinnissen 
(penningmeester) en 7 leden. 

1. De voorzitter stelt vast dat: 
 I. aan alle aan alle oproepingsvereisten voor de onderhavige vergadering is voldaan; 
 II. in verband met het hierna te noemen besluit tot wijziging van de statuten: 

- in de oproeping tot deze vergadering tijdig is aangekondigd dat in deze vergadering een wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld; 
- ten minste zeven dagen voor deze vergadering een afschrift van de woordelijke tekst van de 
voorgestelde wijziging op een geschikte plaats voor de leden ter inzage heeft gelegen en zal liggen tot 
na afloop van de dag, waarop de vergadering is gehouden; zodat in deze vergadering rechtsgeldige 
besluiten kunnen worden genomen. 

 
2. Behandeling statutenwijziging: 
 

1. De voorzitter vraagt of iemand vragen heeft over de statutenwijziging.  
Er zijn geen vragen 
 

3. De voorzitter brengt in stemming het voorstellen tot: 
I. het wijzigen van de gehele inhoud van de statuten van de vereniging, welke      
statutenwijziging zal plaatsvinden conform het ontwerp d.d. 5 november 2021 van De Mul Zegger 
notarissen te Nijmegen; 

  
 Voor het voorstel zijn 10 leden, waaronder 3 bestuursleden. 

0 leden onthouden zich van stemming. 
 Tegen het voorstel 0 leden.  
 
 II. het verlenen van machtiging aan: 

Iedere bestuurder van de Huurdersvereniging Omslag en/of elk van de medewerkers van De Mul 
Zegger notarissen te Nijmegen zowel tezamen als ieder voor zich wijzigingen in het ontwerp in de 
conceptakte aan te brengen en om de vereniging te vertegenwoordigen met het ondertekenen van de 
akte; 

   - een en ander met de macht van substitutie 
  
 Voor het voorstel zijn 10 leden, waaronder 3 bestuursleden. 
 0 leden onthouden zich van stemming. 
 Tegen het voorstel 0 leden.  
  

III. De voorzitter constateert dat de voorstellen zijn aangenomen aangezien ten minste drie/vierde van 
het aantal stemmen ongeacht het aantal dan aanwezige/vertegenwoordigde leden voor het voorstel 
tot statutenwijziging hebben gestemd en daarmee aan de statutaire vereisten voor een 
statutenwijziging van deze vereniging is voldaan. 

 
Getekend te Nijmegen 16 november 2021 

 
 

 
 
 

Thea de Feijter (notulist) 


