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RECTIFICATIE 

Heden, twaalf januari tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Esther-
Judith Ostendorf-Dekker, toegevoegd r�otaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd -
om akten te passeren in het vacante protocol van mr. Carolina Theodora Theresia van 
Rooijen, gedefungeerd notaris te Gorinchern: 
mevrouw Giovanna Elisabetta Centineo, geboren te Gorinchem op negen april-
negentienhonderdzesennegentig (09-04-1996), werkzaam en hierbij woonplaats -
kiezende te 4201 HL Gorinchem, Kleine Landtong l 7, te dezen handelend als 
schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. mevrouw Naomi Jacoba Cornelie Tielen, geboren te ---- op --- 

(zich gelegitimeerd hebbende met een Nederlands paspoort, afgegeven te 

---, numrner --), wonende te ---, --- --
2. de heer Erik Thomas de Rooij, gebmen te --- op -----, (zich 

gelegitimeerd hebbende - met een Nederlands paspoort, afgegeven te --, 

op n---, nummer --, wonende te --- ------- 
---- ------ ,

te dezen handelende als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder·s -
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Vereniging voor 
Farma Managers, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, kantoorhoudende re-
3528 BL Utrecht, Mercatorlaan 1200, ingeschreven in het Handelsr·egister bij de-
Kamer van Koophandel onder nummer 40538471 en als zodanig deze vereniging
rechtsgeldig vertegenwoordigende, 
hierna te noemen: de vereniging.-----------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: --------
INLEIDING -----------------------

Op negenentwintig oktober tweeduizend twintig (29-10-2020) werd ten overstaan -
van genoemde toegevoegd-notaris verleden, een akte van statutenwijziging van -
Nederlandse Vereniging voor Farma Managers.------------
In voormelde akte is onder meer het volgende opgenome11, womdelijk luidende:
"BEGRIPSBEPALINGEN-------------------
Artikel 3. --------------------------

In de statuten wordt verswan onder: ------------------
a. N. V.F.M.: de Nederlandse Vereniging voor Farma Marketeers; --------
b. Bestuur: he/ bestuur van de N. V.F.M.;----------------
c. A. V.: de algemene vergadering der N. V.F.M. -------------
STEMRECHT EN 8/JWONEN A.V. ----------------

Artikel 14. --------------------------
/. Alleen gewone !eden en ere/eden hebben stemrecht. -----------
2. Het stemrecht vervalt overeenkomslig het gestelde in artikel I I lid 1 van de statuten. -
3. Het sremrecht wordt persoonlijk uitgeoefend. ledere stemgerech119de kan zich echter

in de vergadering door een ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen,--






