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STATUTENWIJZIGING 
(Supportersvereniging "Ajax") 
 
 
Op [  ], verschijnt voor mij mr. Lucas Leopoldus Bernadette Maria Sturm, notaris te Amsterdam: 
[  ]. 
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. 
De verschijnende persoon verklaart het volgende: 
- blijkens een aan deze akte gehecht schriftelijk besluit heeft de verenigingsraad van 

Supportersvereniging "Ajax", een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, 
statutair gevestigd te Amsterdam, kantoor houdende te Arena boulevard 83, Rainbow 
office niveau 3, 1101 DM Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer: 40537557 (“vereniging”) op [  ] besloten de statuten 
van de vereniging te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te 
doen passeren en te tekenen; en 

- de statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging 
verleden voor een waarnemer van mr. J. Orsel, notaris te Amsterdam, op zes juli 
tweeduizend zestien. 

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschijnende persoon artikel 
16.7 van de statuten te wijzigen zodat deze komt te luiden als volgt: 
“16.7 Leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht vast te 

stellen periodiek rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad 
van toezicht is terstond herbenoembaar. Een lid van de raad van toezicht kan tweemaal 
worden herbenoemd.” 

SLOTVERKLARING 
Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van 
deze akte vermeld. 
Na mededeling aan de verschijnende persoon van de zakelijke inhoud van de akte, het geven 
van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien, 
verklaart de verschijnende persoon van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en 
met de inhoud en beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de 
wet voorlezing voorschrijft, door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. 


