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dossiernummer 72961ffK 

STATUTENWIJZIGING 

Heden, negen februari tweeduizend elf, verscheen voor rnij, 

fif. Antonius Carolus Jacobus Huenges Wajer, -------------- 

notaris te Maastricht:------------------------ 
1. 	 de heer MATHIEU LEONARDUS JACQUES BECKERS, wonende te 6162 

AN Geleen, gemeente Sittard-Geleen, Rijksweg Noord 122, geboren te Heerlen 
op achtentwintig april negentienhonderd tweeenvijftig, houder van het ---- 
Nederlands paspoort met nummer NW7DK66P8, afgegeven te Sittard-Geleen, - 
geldig tot negen en twintig maart tweeduizend twaalf, gehuwd; ------- 

2. 	 de heer LEONARDUS MARIE CORNELIS HABETS, wonende te 6241 AR -
Bunde, gemeente Meerssen, Appellaan 12, geboren te Bunde op negentien -- 
september negentienhonderd zesenvijftig, houder van het Nederlands paspoort 
met nummer NTH416C48, afgegeven te Meerssen, geldig tot een en dertig -- 
maart tweeduizend vijftien, gehuwd; ---------------- 

te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging: -- 
LIMBURGSE ASSURANTIECLUB ZUID, opgericht op drie en twintig --- 
november negentienhonderd drie en vijftig, gevestigd te Maastricht, feitelijk --- 
gevestigd Appellaan 12, 6241 AR Bunde, ingeschreven in de Kamer van ---- 
Koophandel te Limburg onder nummer 40203518; ------------- 
hierna te noemen: 'de Vereniging', en als zodanig bevoegd op grand van artikel10 - 
van de statu ten van de Vereniging de statutenwijziging bij notariele akte vast te -- 
leggen.----------------------------- 
De verschenen persoon verklaarde: ------------------- 
INLEIDING--------------------- 
1. 	 De statuten van de Vereniging werden goedgekeurd bij koninklijk besluit de -- 

dato drie januari negentienhonderd zeven en zestig, onder nummer 40. ---- 
2. 	 De statu ten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariele akte op 

elf december tweeduizend zes, verleden voor fif. J.M. Ruyters, destijds notaris - 
te Maastricht. ------------------------- 

3. 	 De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering gehouden - 
op achtentwintigjanuari tweeduizend elfbesloten de statuten te wijzigen. Van-
dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering. -- 

STATUTENWIJZIGING ------------------
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen van 
de statu ten met onrniddellijke ingang als voIgt: -------------- 
Smtuten-------------------------- 
Naam,zetelen duur-------------------------- 
Artikel1---------------------------- 
1.1 	 De vereniging draagt de naam: "LAC Zuid Vereniging van Financiele 
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Dienstverleners", hierna ook verkort te noemen: "LAC-Zuid".------- 
1.2 	De vereniging is gevestigd te Maastricht. --------------- 
1.3 	 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------ 
1.4 	 In deze statuten en het huishoudelijk reglement wordt de "LAC Zuid Vereniging 

van Financiele Dienstverleners" aangeduid met de vereniging. --------
Doel----------------------------- 
ArtikeI2------------------------------------------------------ 
De vereniging heeft ten doel: --------------------- 
2.1 	 de bevordering van kennis van financiele dienstverlening in de ruimste zin van -- 

het woord en de toepassing daarvan; ---------------- 
2.2 het stichten van, in stand houden van en het meewerken aan instellingen, die --- 

voor het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn; 
2.3 het bevorderen van de vriendschappelijke verhoudingen binnen de bedrijfstak 	- 

en tussen de leden onderling in het bijzonder; ------------- 
2.4 het bevorderen van en meewerken aan al datgene, dat de kennis en de ----- 

ontwikkeling van functiegericht opleiden in de ruimste zin ten goede kan ------ 
komen. ---------------------------- 

Middelen ------------------------------------------------------ 
Artikel3 
De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door: ---------- 
3.1 	 het organiseren van lezingen over onderwerpen, die voor haar leden van belang 

zlJn; 
3.2 het organiseren van excursies;------------------- 
3.3. het organiseren van themadagen;------------------ 
3.4. het organiseren van discussiebijeenkomsten; -------------- 
3.5. het organiseren en het geven van mondelinge en/of schriftelijke cursussen;--
3.6 samenwerking met onze zusterc1ubs binnen de Federatie van Assurantiec1ubs -- 
Verenigingsjaar-------------------------- 
ArtikeI4-----------------------------
Ret verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
Lidmaatschap -------------------------- 
Artikel5 
De vereniging kent: ------------------------ 
5.1 	 leden, ereleden en donateurs; 
5.2 leden zijn natuurlijke personen, die in de financiele dienstverlening op enigerlei 

wijze werkzaam zijn of zijn geweest, hetzij direct of indirect, zowel in binnen- -- 
als buitendienst, behoudens dispensatie in bijzondere gevallen te verlenen door -- 
het bestuur. Leden dienen zich aan te melden of te doen aanmelden bij het 
bestuur met opgave van door het bestuur vast te stellen gegevens. Ret bestuur - 
beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating van een lid kan de ----- 
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten; ------------ 

5.3. ereleden zijn natuurlijke personen die, op voordracht van het bestuur, door de 
algemene vergadering zijn benoemd op grond van buitengewone verdiensten - 
voor de vereniging; ----------------------- 

5.4 donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die de vereniging financieel -- 
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5.5 leden betalen een jaarlijkse contributie welke op voorstel van het bestuur door 
de algemene vergadering wordt vastgesteld; ---~. 

5.6 het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor 
overdracht of overgang. 

Einde lidmaatschap ------------------------ 
Artikel6 ---- 
Het lidmaatschap eindigt: --------------------- 
6.1 	 door overlijden van bet lid; --------- 
6.2 door schriftelijke opzegging door het lid aan het secretariaat tenminste een -- 

maand voor een nieuw verenigingsjaar; 
6.3 door opzegging van het lidmaatschap door de vereniging hetgeen slechts kan 	- 

geschieden tegen het einde van het boekjaar. De opzegging geschiedt door het - 
bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van --- 
tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan - 
slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. ------------- 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door 
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar; ----------- 

6.4 door ontzetting uit het lidmaatschap. Deze kan alleen worden uitgesproken -- 
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de --- 
vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks ------- 
betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of - 
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting -- 
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, - 
met opgave van redenen in kennis stell. De betrokkene is bevoegd binnen een - 
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene -- 
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid -- 
geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door - 
een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste -- 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. ------------ 

6.5 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 	-- 
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. 
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of -- 
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, -- 
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) 
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. 
Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing. 

Geldmiddelen -- 

Artikel7 - .. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -------------- 
7.1 	 contributies; - .... ----------------------- 
7.2 donaties; --------------------------- 
7.3 	 schenkingen, erfstellingen en legaten; --------------- 
7.4 aIle andere geldelijke bijdragen en toevallige baten.----------- 
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Bestuur--~~~~---------------~~··---------------------

ArtikeI8-~----------------------------------------------

8.1 	 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf --- 
meerderjarige leden die door de algemene vergadering worden benoemd uit de 
leden van de vereniging, met dien verstande dat de voorzitter geen lid van de -- 
vereniging behoeft te zijn. ---~----------------------------

8.2 De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. ---- 
8.3 Het bestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een --- 

penningmeester. ------~ 
8.4 Bestuursleden worden voor ten hoogste drie jaar gekozen. 
8.5 	Elkjaar treden tenminste twee bestuursleden volgens een door het bestuur op te 

maken rooster af. -------------------------------------------- 
8.6 Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar; in tussentijdse vacatures kan --- 

tijdelijk worden voorzien door het bestuur tot de eerstvolgende algemene --- 
vergadering.--------------- 

8.7 Een tussentijds door de algemene vergadering benoemd bestuurslid treedt af op 
het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden. 

8.8 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot 
het maken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als tenminste vijf --- 
leden bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de 
algemene vergadering medegedeeld. In deze mededeling wordt tevens gewezen 
op de mogelijkheid van het stellen van kandidaten door tenminste vijf leden. -- 
Het stellen van kandidaten door de leden dient schriftelijk aan het bestuur te -- 
worden gedaan tot uiterlijk vijf dagen voor de algemene vergadering. Het --- 
bestuur heeft echter het recht ook ter vergadering kandidaten te stellen. ----- 
Zijn er evenveel vacatures als er kandidaten worden gesteld dan geschiedt de -- 
benoeming bij enkele kandidaatstelling. ------ ..---------- 

8.9 De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks ----- 
bestuur. 

Bestuursvergaderingen ------------~~----------------------
Artikel9 
Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter zulks nodig acht, echter tenminste --- 
eenmaal per kwartaal Twee leden van het bestuur hebben het recht bij de voorzitter 
een bestuursvergadering aan te vragen met vermelding van de te behandelen --- 
onderwerpen. De voorzitter is verplicht deze vergadering binnen een week te doen 
uitschrijven en uiterlijk binnen -veertien dagen na ontvangst van het verzoek te doen 
houden. Indien de voorzitter in gebreke blijft hebben de aanvragers het recht de -- 
bestuursvergadering zelf uit te schrijven. Besluiten in het bestuur worden genomen 
met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staken van 
stemmen beslist de voorzitter. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te - 
zijn uitgebracht. Een en ander met inachtneming van artikel 15.---------- 
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging ------------------------- 
ArtikellO ------------------------- 
10.1 Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.--
10.2 Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te 
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besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten - 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar --- 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor 
een schuld van een ander verbindt. -----~ 

10.3 Het bestuur behoeft vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 ----- 
omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van 
deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. --- 

lOA Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. ------ 
10.5 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen 

met de secretaris of de penningmeester, dan wei de secretaris tezamen met 
de penningmeester. --------------------- 

10.6 Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur 	--- 
bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
vergadering bijeen te roepen teneinde in de vacature(s) te voorzien. 

10.7 Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich, ter --- 
uitvoering van zijn taak, doen bijstaan door commissies, welke door het bestuur -- 
worden benoemd. Taak, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid worden door bet 
bestuur vastgesteld. De samenstelling van de commissies worden door het bestuur - 
aan de algemene vergadering bekend gemaakt. Het bestuur is tevens bevoegd de -- 
commissies op te heffen. ---------------------- 
10.8 De voorzitter regelt de werkzaamheden en leidt de vergaderingen. ----- 
10.9 De vice-voorzitter vervangt en vertegenwoordigt waar nodig de voorzitter. 
10.10 De secretaris voert de administratie van het secretariaat, waaronder met name 
te verstaan: 

de notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen; ------- 
het voeren van de correspondentie; ------------- 
het voeren van de ledenadministratie; ------------ 
het opstellen van het jaarverslag. -------------- 

10.11 De penningmeester voert de financiele administratie van de vereniging en is 
belast met het beheer van de gelden. Hij zorgt voor invordering van de inkomsten en 
het doen van betalingen. Aan het einde van elk verenigingsjaar sluit hij de boeken - 
af, maakt de rekening en verantwoording op en legt deze, tezamen met de begroting 
voor het nieuwe verenigingsjaar, zo spoedig mogelijk na een januari ter goedkeuring 
voor aan bet bestuur. ----------------------- 

Het bestuur kan een accountant aanstellen ter controle van het financiele 
beheer.----~·~·--------~~-------·------

Einde bestuurslidmaatschap----------- 
Artikel11 ---------------- 
11.1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door - 
de algemene-vergadering tussentijds worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, 
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt -"- 
door het verloop van die termijn. -------------------- 
11.2 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ------ -------- 
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a. door periodiek aftreden; ------------------ 
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
c. door bedanken als bestuurslid. 	 ------- 

11.3 Ingeval van beeindiging van het bestuurslidrnaatschap is een bestuurslid 
verplicht de boeken, bescheiden, gelden en andere zaken die hij als zodanig voor de 
vereniging in bewaring heeft, onverwijld aan het bestuur over te dragen. ----- 
HuishoudeUjk reglement 

12.1 De algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement vast stellen. -- 
12.2 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken 
van, of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statu ten. ------ 

Het huishoudelijk reglement regelt alles, wat voor de juiste uitvoering van - 
de statuten nodig wordt geacht. ------------------
Meer speciaal dient in het huishoudelijk reglement het begrip ----- 
"bedrijfslidmaatschap" gedefinieerd en omschreven te worden. Daarbij zal - 
uitdrukkelijk bepaald worden: 

dat dit lidmaatschap geen lidmaatschap zal zijn in de zin van artikel 5 
der statuten; -- 
dat aan dit lidmaatschap bepaalde faciliteiten toegekend dienen te -- 
worden, nader -in het huishoudelijk reglement te omschrijven. ---- 

12.5 Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement -- 
kunnen slechts worden genomen in een aIgemene vergadering met een meerderheid 
van tenrninste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. -------- 
Algemene Vergadering 
Artikel13 ------------------------- 
13.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in een der gemeenten binnen de 
regio Zuid Limburg, nader te bepalen door het bestuur. 	------------

Jaarlijks wordt binnen drie maanden na afloop van. het boekjaar een --- 
algemene vergadering gehouden behoudens verlenging van deze terrnijn - 
door de algemene vergadering. ----------------- 

13.3 In deze algemene vergadering brengt het bestuur eenjaarverslag uit, onder 
overlegging van de nodige bescheiden, en doet rekening en verantwoording over het 
in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. ----------------- 
13.4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascornrnissie van tenrninste 
twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. De cornrnissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering 
verslag van haar bevindingen uit. ------------------- 
13.5 Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de aIgemene ---- 
vergadering strekt het bestuur tot decharge. --------------- 
13.6 De jaarlijkse algemene vergadering voorziet voorts in eventuele vacatures. 
Bijeenroeping Algemene vergadering -"---------------- 
Artikel14 ------ 
14.1 Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk 
oordeelt, door rniddel van een aan aIle leden te zenden schriftelijke mededeling. De 
oproeping geschiedt tenminste acht dagen vaar de dag van de vergadering. Bij de - 
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oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld --- ------- 
14.2 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, donateurs en 

ereleden.------------------------------- 
14.3 Elk lid heeft ter vergadering een stem. De donateurs hebben geen stemrecht. 

Besluitvorming ------- 
Art~ell5 ------------------------------- 
15.1 Voorzover de statu ten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten --- 

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ---- 
15.2 Blanco stemmen, stembriefjes welke de bedoelde perso(o)n(en) niet duidelijk 
aanwijzen en ondertekende stembriefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht. -- 
15.3 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn ---- 

verworpen. 

15.4 Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden

tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben en is diegene 

gekozen, die dan de meeste stemmen verkrijgt. Indien na herstemming de ---- 

kandidaten een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. -------- 
15.5 Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes. Stemming over - 

zaken geschiedt mondeling of bij hand opsteken. 

Statutenwiiziging 

Artikel 16 -------------------------------------------- 
16.1 Een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement kan 

slechts worden genomen in een algemene vergadering met een meerderheid van --- 

tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. --------


Ret voorstel tot wijziging van de statu ten of het huishoudelijk reglement - 
kan worden gedaan door het bestuur of op voorstel van tenminste ---- 
vijfentwintig leden. 
De oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel 
tot wijziging van de statu ten moet tenminste veertien dagen voor de dag der 
vergadering, met daarin opgenomen de voorstellen tot wijziging van de -- 
statuten, aan de leden worden toegezonden. ------------- 
Op een daartoe geschikte plaats zal zorggedragen worden dat het volledige 
voorstel, met daarin opgenomen de voorgestelde woordelijke wijziging(en), 
ter inzage zalliggen voor de leden. Dit zal dienen te geschieden tenminste 
veertien dagen voor de dag der vergadering tot na afloop van de dag waarop 
de vergadering werd gehouden. 

16.4 De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een -- 

notariele akte is opgemaakt. ---------.------------- 
16.5 De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van --- 

statutenwijziging een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de -- 

wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken gehouden verenigingenregister. ------

Ontbinding en vereffening --------------------- 

Artikel 17 ----------------------------- -------- 
17.1 Ret voorstel tot ontbinding van de vereniging dient uit te gaan van het bestuur 
of van tenminste een/vijfde van de leden van de vereniging. De vereniging wordt -- 
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ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of ------------ 
vertegenwoordigd is. 
17.2 Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige 
of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, --- 
tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, 
met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
17.3 Tenzij de algemene vergadering anders beslist is het bestuur belast met de 	-- 

vereffening. 
17.4 De algemene vergadering beslist over de be stemming van een eventueel batig - 
saldo.-------------------------------- 
17.5 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot ---- 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven 
de bepalingen van de statu ten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en ---- 
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam ---- 
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ------------------ 

17.6 De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan - 
weI aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. 	--------- 

De vereffenaar(s) doe(t) (n) van de beeindiging opgave aan het in lid 5 van 
artikel16 vermelde register. 

17.7 De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden 	--- 
bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder - 
is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. ----- 

Siotbepalingen ------------------------ 

18.1 Elk geschil omtrent de uitlegging of toepassing van de bepalingen van deze 
statu ten en in aIle gevallen waarin deze statu ten niet voorzien beslist het --- 
bestuur, behoudens zijn verantwoording aan de algemene vergadering. ---- 

18.2 	 Tensiotte verklaarden de comparanten, handelende ais gemeld, dat thans ais 
bestuursleden van de vereniging optreden: -------------- 
1. 	 De heer Mathieu Leonardus Jacques Beckers, de comparant sub 1 -- 

genoemd, ais voorzitter.---------------------------- 
2. 	 De heer Leonardus Marie Cornelis Habets, de comparant sub 2 --- 

genoemd, als secretaris.---------------------------------- 
3. 	 De heer Igor Pieter Bert Paffen, geboren te Heerlen op zesentwintig 

juli negentienhonderd drieenzeventig, houder van het Nederlands --- 
paspoort met nummer NTF5H3LJ6, afgegeven te Landgraaf, gel dig tot 
zestien april tweeduizend veertien, wonende te 6374 NK Landgraaf, 
Gank 51, gehuwd, als penningmeester; ------------ 

4. 	 Mevrouw Margaretba Maria Josephina Franssen, geboren te Meerssen 
op negentien maart negentienhonderd zesenvijftig, houdster van het --- 
Nederlands paspoort met nummer NMOH75D87, afgegeven te ----- 
Maastricht en geldig tot acht april tweeduizend veertien, wonende te - 
6228 GH Maastricht, Holdaal18 en gehuwd, als vice-voorzitter----
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5. 	 De heer Raphael Agnes Arnoldus Cadier, geboren te Maastricht op - 
drieentwintig juli negentienhonderd negenenzestig, houder van de -- 
Nederlandse identiteitskaart met nummer IWIHB26RO, afgegeven te 
Maastricht en geldig tot zestien maart tweeduizend veertien, wonende - 
te 6227 GM Maastricht, Wallensgaard 11 en ongehuwd en niet --- 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, - 
als lid; ----------------------- 

6. 	 Mevrouw Cornelia Georgette Catharina Maria Terlingen, geboren te 
Maastricht op acht november negentienhonderd vijfenvijftig, houdster - 
van de Nederlandse identiteitskaart met nummer IKJ17PICI, ---- 
afgegeven te Maastricht en geldig tot dertien april tweeduizend twaalf, 
wonende te 6212 BL Maastricht, Glacisweg 3 en gehuwd, als lid. 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen 
personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe -- 
bestemde document en vastgesteld. ------------------- 
AANGEHECHTESTUKKEN----------------- 
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: ------------- 

kopie notulen.------------------------- 
SLOT------------------------ 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-------------- 
W AARV AN AKTE is verleden te Maastricht op de datum, in het hoofd van deze - 
akte vermeld.----------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het - 
geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte 
van de inhoud te hebben kennisgenomen en op voUedige voorlezing daarvan geen 
prijs te stellen. --------------------------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen -- 
persoon en mij, notaris, ondertekend. ------------------ 

(Volgen handtekeningen) 
VOOR AFSCHRIFf: 
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UITTREKSEL VAN DE NOTULEN V AN DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING V AN LIMBURGSE ASSURANTIECLUB ZUID, 
GEVESTIGD TE MAASTRICHT, GEHOUDEN TE RIJCKHOLT, 
GEMEENTE EIJSDEN·MARGRATEN, 0'28 JANUARI 20ll 

De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur van de vereniging, 

de heer M.LJ. Beckers. 

Aangewezen ais notulist is de secretaris van de verehiging, de heer LM.C. Habets 


Aantal stemmen: 29 

De voorzitter opent de vergadering en consfateert: 
de vereniging heeft per vandaag 198 leden; 
op de vergadering zijn 29 leden aanwelig; 
aan de fomlaliteiten voor de oproeping van deze vergadering (artikel l6 van de 
statuten) is voldaan. 

Aan de orde komen de volgende voorstellen: 
1. 	 om de vOlgende wijzigingen in de statuten van de vereniging aM te brengen: 

Naamswijziging van de vereniging: 
Limburgse Assurantieclub Zuid wordt LAC Zuid Vereniging van 
Financiele Dienstverleners" 
wijziging gegevens van het bestuur: 
de vennelding van de persoonsgegevens van bestuursleden worden 
gewijl.igd~ 

een en ander conform her door Huenges Wajer & Joosten Notarissen 
opgemaakte ontwerp, van welk ontwerp een exemplaar aan deze notulen is 
gehecht 

2. 	 om M.L.1. Beckers en de heer L.M.C. Habets, de voorzitter en secretaris van de 
vereniging, alsmede iedere medewerker van het kantoor van Huenges Wajer & 
Joosten Notarissen, 
zowel tezamen als afzonderlijk, te machtigen om de statutenwijzjging bij 
notariele akte vast te [eggen, en verder om al1e handelingen te verrichten die 
noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoor onder 1 
omschreven statlltenwijziging. 

De voorstellen worden door de voor,litter in stemming gebracht en met 29 
algemene stemmen unaniem aangenomen. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Oetekend te Rijckholt, gemeente Eijsden-Margraten. op 28 januari 2011 

S~~~taris: i--M.e;. Habets 
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