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STATUTENWIJZIGING  

 

 Heden, acht april tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, mr. Eddy  --  

Dick de Jongh, notaris gevestigd te Dronten: ---------------------------------------  

mevrouw Joyce de Jong, geboren te Zeven (Duitsland) op elf september  ------  

negentienhonderd één en negentig, werkzaam onder verantwoordelijkheid  ---  

van en ten kantore van Van Dijk De Jongh Notarissen te 8251 EX Dronten,  -  

De Rede 76, ten deze handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk  --------  

gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte gehechte (kopie-)volmacht, van  -  

welke volmacht mij, notaris, genoegzaam is gebleken, van -----------------------  

mevrouw Christina Wilhelmina Lena van den Bos, wonende te 2651 VA  -  

Berkel en Rodenrijs, Mozartplein 1, geboren te Delft op dertig juni  ------------  

negentienhonderdzesenvijftig, ongehuwd en niet geregistreerd partner,  -------  

houder van paspoort met het nummer NN4CKH814, uitgegeven te  ------------  

Lansingerland op dertig juni tweeduizend vijftien,  --------------------------------  

handelend als voorzitter van de stichting: Stichting Bekkenbodem4All,  -----  

gevestigd te gemeente Zuidhorn, feitelijk gevestigd Grote Ronduit 31, 4005  -  

HC Tiel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel   

onder nummer 24320275 en als zodanig die stichting rechtsgeldig  -------------  

vertegenwoordigende, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van haar  ---  

statuten. -----------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde, ter uitvoering van  

het besluit van het bestuur tot statutenwijziging de dato éénendertig maart  ---  

tweeduizend éénentwintig, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht  ------  

uittreksel der notulen van de bestuursvergadering, met inachtneming van de  -  

desbetreffende voorschriften der statuten en alzo met de vereiste meerderheid  

van stemmen, en derhalve rechtsgeldig, bij deze te willen overgaan tot het  ---  

doen constateren dat de statuten, zoals die zijn vastgesteld op dertien  ---------  

december tweeduizend zestien verleden voor mr. T. Smid, notaris te  ----------  

Zuidhorn, met betrekking tot artikel 14.3. opnieuw zal worden vastgesteld,  --  

welke thans zal luiden als volgt: ------------------------------------------------------  

“VEREFFENING ----------------------------------------------------------------------  

Artikel 14 ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Bestemming liquidatie-saldo ----------------------------------------------------  

 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de  -----  

ontbonden stichting resteert, komt bij vereffening toe aan een door de  ----  

vereffenaar(s) aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling   

(ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de onderhavige stichting,  -  

of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend   

het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.” --------  

ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID --  
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Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris --------------  

gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van  ----------------  

aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze  --------  

algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd. ------------  

SLOT AKTE -----------------------------------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het  -----  

hoofd van deze akte vermeld.  ---------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de  --  

akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen  --  

persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te  ----  

stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de  

inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen en te   

zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.  ------  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door  --  

de verschenen persoon en de notaris. -------------------------------------------------  

  

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

    


