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STATUTENWIJZIGING 
PENSIOEN FEDERATIE 

Blad 1 

Heden, eenentwintig december tweeduizend zestien,-----------
verscheen voor mij, mr. Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notaris te Leiden:--
de heer Gerardus Petrus Cornelis Maria Riemen, wonende: de Zoom 35 te-
(3448 DG) Woerden, geboren te Vleuten-De Meern op zestien december- --
negentienhonderd drieënzestig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de
zin van het geregistreerd partnerschap, houder van paspoort met nummer--··--·
NYR88P2C5, te dezen handelende als algemeen directeur, met volledige volmacht,
van na te melden vereniging en ter uitvoering van het hierna te noemen besluit.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: - - --------

Bij akte op zestien juni tweeduizend elf verleden werd opgericht de vereniging-
met volledige rechtsbevoegdheid: Pensioenfederatie, gevestigd tP-- --
's-Gravenhage, met adres: Prinses Margrietplantsoen 90 te 2595 BR- -------- 
's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van--
Koophandel onder nummer 52988368.---------------
De statuten van gemelde vereniging werden laatstelijk gewijzigd bij akte op
achttien december tweeduizend vijftien verleden voor genoemde notaris------ -
Hee mstra. ·---- -- - -··---- - "·-- ---·-----·---- .----·------~ --
De algemene ledenvergadering van gemelde vereniging heeft op zes- - - - -
december tweeduizend zestien conform het bepaalde in artikel 16 van haar
statuten besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, bij welk besluit de 
verschenen persoon tevens is gemachtigd tot het passeren van deze akte.-
Van gemelde besluiten blijkt uit (een uittreksel uit) de notulen van de---"··------
algemene ledenvergaderingen waarin een voorstel tot wijziging van de·--" ... -".·- 
statuten en machtiging aan de orde is geweest, welke notulen aan deze akte--
zullen worden gehecht.---

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat als gevolg van-
voornoemd besluit tot statutenwijziging de statuten van de vereniging met ingang
van eenendertig december tweeduizend zestien zullen worden gewijzigd en--
in zijn geheel zullen luiden als volgt :-------------------
STATUTEN.--"·····--"·"·----- _ " .. " .. ". ·- ------ -------- -- - - --·-

Naam en Zetel.--------------------------
Artikel 1.------------------------------
1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam:------

Pensioenfederatie. ----"---·-·--·-·-· · -·-·-- - -- ---------------------- --
2. Zij heeft haar zetel te gemeente 's-Gravenhage.--------· ----------·----
Doel.-- ---·- ---- --- - ---- -"-·-·-·-·-·-""-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--····"·--------
Artikel 2.------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel:--------------------
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