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Heden, zeventien februari tweeduizend twaalf ( 17-02-2012), -------------------------

verscheen voor mij, mr. Hendrik Jan de Boer, notaris in de gemeente Nijkerk: ---

mevrouw Carolina Hortense Loomans, geboren te Geldrop op dertig november 

negentienhonderd vierenzestig (30-11-1964), (Nederlands rijbewijs nummer -----

4455048600), gehuwd, wonende te Hilversum, Van der Duyn van ------------------

Maasdamstraat 23, ( 1215 HS ); ---------------------------------------------------------------

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: Geo- ------

Informatie Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, (feitelijk gevestigd te ------

Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk), ingeschreven in het handelsregister van -

de Kamer van Koophandel onder nummer 30186871 en overeenkomstig de -----

statuten van de vereniging bevoegd deze akte van statutenwijziging te tekenen. -

Van voormelde volmacht blijkt uit één ( 1) onderhandse akte van volmacht die ---

aan deze akte zal worden gehecht en die aan mij, notaris, genoegzaam is --------

gebleken. -------------------------------------------------------------------------------------------

INLEl[)ING ------------------------------------------------------------------------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: ---------------

1. Blijkens akte op veertien februari tweeduizend drie (14-02-2003), verleden -

ten overstaan van mr. Th.A. Ritsema, destijds notaris te Apeldoorn, werd ---

opgericht de vereniging Gea-Informatie Nederland, hierna ook te noemen: --

de vereniging. --------------------------------------------------------------------------------

2. De statuten van voormelde vereniging zijn nadien niet gewijzigd. ---------------

3. De algemene ledenvergadering heeft op dertig november tweeduizend elf --

(30-11-2011) besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en in zijn --

geheel opnieuw vast te stellen. ---------------------------------------------------------

Ter uitvoering van voormeld besluit zal de vereniging met ingang van heden -----

worden geregeerd door de volgende statuten: ---------------------------------------------

STATUTEN ----------------------------------------------------------------------------------------

Naam en zetel ------------------------------------------------------------------------------------

Arti k e 1 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging draagt de naam: GEO-INFORMATIE NElJERLANlJ. -----------

2. De afgekorte naam luidt: GIN. ------------------------------------------------------------
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3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. ------------------------------------------

0oe1 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Art ik e 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis over en de -----

toepassing van de g eo-i nfo rmati e. ------------------------------------------------------

2. De vereniging beoogt het platform te zijn voor de verzameling, bestudering -

en verspreiding van kennis over geo-informatie. ------------------------------------

De vereniging richt zich zowel op de ondersteuning van personen en --------

organisaties die zich met geo-informatie bezig houden als op de --------------

maatschappelijke omgeving waarin de geo-informatiesector opereert en wil -

het aanspreekpunt zijn naar de overheid met betrekking tot de -----------------

vakontwikkeling in de geo-informatie. -------------------------------------------------

Tevens wil zij op onafhankelijke wijze de belangstelling bevorderen voor de -

studie en het wetenschappelijk onderzoek verband houdende met informatie 

en systemen betreffende geo-informatie in de ruimste zin des woords en de 

studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in 

het algemeen, voor zover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen 

zijn voor de kennis en de ontwikkeling van de geo-informatie. -------------------

3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: --------------------------------------

a. het organiseren van congressen, voordrachten, symposia, excursies en 

andere bijeenkom sten; ---------------------------------------------------------------

b. het initiëren en stimuleren van- en participeren in- overleg tussen -------

ave rhei d, bed rijven, ( o nd e rwij s )i nste Il i ng en; ------------------------------------

c. het organiseren, vertegenwoordigen, activeren en ondersteunen van ---

haar leden bij de studie over en bij de promotie en het gebruik van geo--

i n formatie ; -------------------------------------------------------------------------------

d. het ondersteunen van de uitgave en/of het doen circuleren van (ten ----

minste) één vakgericht tijdschrift, het onderhouden van (ten minste) één 

website, en het bevorderen van publicaties welke zowel op --------------

belangstellenden buiten de eigen leden als op de eigen leden zijn --------

gericht; -----------------------------------------------------------------------------------

e. het onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere -------------

organisaties, zowel nationaal als internationaal. -------------------------------

f. alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging ---------

bevo rderl ijk zijn. ------------------------------------------------------------------------

0 uur --------------------------------------------------------------------------------------------------
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