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STATUTENWIJZIGING 

Vandaag, zes januari tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Tjeerd 
Smid, notaris gevestigd in de gemeente Westerkwartier: -----------------------------

1. de heer MATTHIJS JANNO LANDEWE, geboren te Almelo op dertig mei --· 
negentienhonderdachtennegentig, rijbewijsnummer 5803261626, -------------

afgegeven te Almelo op tweeentwintig december tweeduizend vijftien, ------
wonende te 9711 GJ Groningen, Steentilstraat 11a, ongehuwd en niet als -
partner geregistreerd; ------------------------- ---------------------------------------- ·

2. mevrouw LISA MARIE SUZAN VAN DER MEIJ, geboren te Groningen op -

zestien april negentienhonderdnegenennegentig, paspoortnummer ---------- · 
NX001 H288, afgegeven te Hoogezand-Sappemeer op zeventien november 

tweeduizend zestien, wonende te 9725 KO Groningen, Merwedestraat 10, -
ongehuwd en niet als partner geregistreerd, -------------------------------------- ·

handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging: ---------
MEDISCHE FACULTEITSVERENIGING PANACEA, statutair gevestigd te -----
Groningen, feitelijk gevestigd aan de Antonius Deusinglaan 1 te 9713 AV-------
Groningen, ingeschreven in het handelsregister, onder nummer 40026411, ------

hierna te noemen: 'de Vereniging', en als zodanig bevoegd op grond van de----
statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij notariele akte vast te leggen. 
De verschenen personen verklaarden: --------------------------------------------------·

INLEIDING -----------------------------------------------------------------------------------·

1. De Vereniging is door omzetting van een stichting in een vereniging ---------
ontstaan op dertig augustus negentienhonderd drieennegentig. ---------------

2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariele ----
akte op achttien december tweeduizend vijftien verleden voor mij, notaris. --

3. De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering -------
gehouden op twaalf november tweeduizend twintig besloten 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 statuten van de ----
Vereniging met onmiddellijke ingang als volgt: -----------------------------------------

NAAM EN ZETEL -------------------------------------------------------------------------- ·

Artikel 1. -------------------------------------------------------------------------------------·

De vereniging draagt de naam: Medische Faculteitsvereniging Panacea.-----
Zij is gevestigd te Groningen. ------------------------- ------------------------------------ -

DOEL -----------------------------------------------------------------------------------------· 

Artikel 2. -------------------------------------------------------------------------------------· 

1. De vereniging heeft ten doe I: ----- ---------------- ----- -------------------------------

a. de bevordering van een goede communicatie tussen en de behartiging -

van de belangen van personen die geneeskunde studeren en daartoe - ·
staan ingeschreven aan de Faculteit der Medische Wetenschappen ----·
van de Rijksuniversiteit Groningen; --------------------------------------------

b. de bevordering van een goede communicatie tussen de in sub a -------
bedoelde studenten en andere aan de Faculteit der Medische ----------
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en aan het ---------
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Waarvan akte is verleden te Zuidhorn, op de datum, in het hoofd van deze akte -

vermeld. ------ ------------------------------------------------------------- --- ---------------- ·

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen 
en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren --
van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige --------
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de-------------
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. -----------------------------------
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