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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE
Op * tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Tecla Maria Berkhout, notaris te Utrecht:
,
te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder en ambtelijk secretaris van de te
Arnhem gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: KONINKLIJKE NEDERLANDSE
ATLETIEK UNIE, kantoorhoudende te (6816 VD), Arnhem, Papendallaan 60, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342383, hierna genoemd:
de "Atletiekunie".
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard dat de unieraad van de
Atletiekunie op * heeft besloten de statuten van de vereniging partieel te wijzigen, van welk
besluit blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan
deze minuut zal worden gehecht.
Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Atletiekunie laatstelijk
zijn gewijzigd bij akte op acht juli tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Berkhout.
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon
verklaard aan de statuten van de Atletiekunie een artikel 6A toe te voegen en artikel 18 lid 4
en 18 lid 7 van de statuten van de Atletiekunie bij deze te wijzigen en geheel opnieuw vast te
stellen, zulks als volgt:
Verstrekking van ledengegevens aan derden
Artikel 6A
1. Het bestuur is, met uitsluiting van andere organen, bevoegd om naam, adres,
woonplaats, leeftijd en geslacht van leden van de Atletiekunie tegen vergoeding
te verstrekken aan derden, al dan niet in geautomatiseerde vorm en steeds voor
eenmalig gebruik.
2. Wanneer een lid van de Atletiekunie bezwaar heeft tegen deze verstrekking van
zijn personalia aan derden kan hij dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur.
Na ontvangst van het bezwaar staakt het bestuur onverwijld de verdere verstrekking van
de gegevens van het betrokken lid aan derden.
3. Het bestuur is, met uitsluiting van andere organen, voorts bevoegd om leeftijd, geslacht
en postcode van leden van de Atletiekunie te verstrekken aan Nederlands Olympisch
Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), mits daarbij is gegarandeerd dat deze
gegevens niet voor commerciële doeleinden of voor communicatie met individuele leden
zullen worden gebruikt. Tegen deze verstrekking is geen bezwaar mogelijk.
Artikel 18
4. De verkiezing van unieraadsleden geschiedt om de vier jaar, te rekenen vanaf
tweeduizend tien. De verkiezing geschiedt vóór vijftien maart van het betreffende jaar,
in bijzondere – door de unieraad te bepalen gevallen - kan de unieraad van deze bepaling
afwijken.
Een besluit van de unieraad tot afwijking van deze bepaling behoeft tenminste
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de unieraadsleden blijkens de presentatielijst aanwezig is. Is niet
twee/derde van de unieraadsleden aanwezig, dan wordt binnen vier weken een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de
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vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige
unieraadsleden kan worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de uitgebrachte geldige stemmen.
7. De gekozen unieraadsleden hebben zitting vanaf het moment van de installatie die plaats
vindt aansluitend aan de voorjaarsvergadering. De zittingsperiode eindigt onmiddellijk na
afloop van de vierde daarop volgende voorjaarsvergadering, zulks met uitzondering van
een zittingsperiode die ten gevolge van een op grond van lid 4 van dit artikel door de
unieraad ingeroepen bijzondere omstandigheid verlengd is.
Slot akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is
door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te
stellen en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.
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