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ONTWERP

Tel. 0252-433944
info@arsenault.nl

Indien er onjuistheden voorkomen
in de personalia of elders in de
tekst neemt u dan tijdig voor het
passeren van de akte contact op
met de behandelaar van uw
dossier.

Referentie: D21247/KA/cb
STATUTENWIJZIGING STICHTING
Heden, *, verschenen voor mij, mr. Kevin Richard Arsenault, notaris gevestigd te
Teylingen:
1. de heer Gerrit Zandbergen, wonende te 2231 PV Rijnsburg, gemeente
Katwijk, Duizendschoon 35, geboren te Rijnsburg op negenentwintig mei
negentienhonderdnegenenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort
nummer: NT9KP5146, uitgegeven te Katwijk op zesentwintig januari
tweeduizend zeventien;
2. de heer Krijn van der Spijk, wonende te 2231 JZ Rijnsburg, gemeente
Katwijk, Waterbospark 106, geboren te Leiden op eenendertig mei
negentienhonderdzestig, zich legitimerende met paspoort nummer:
NTBH1B293, uitgegeven te Katwijk op vierentwintig juni tweeduizend
zestien,
te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en
secretaris-penningmeester van de stichting: Stichting Vrienden van Give a
Child a Family, statutair gevestigd te Katwijk, kantoorhoudende te 2231 JZ
Rijnsburg, Waterbospark 106, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 28100397 en als zodanig deze stichting
rechtsgeldig vertegenwoordigende.
Inleiding
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
het bestuur van voormelde stichting: Stichting Vrienden van Give a Child a
Family, hierna te noemen: "de stichting", heeft in haar op * te * gehouden
vergadering overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de stichting op
rechtsgeldige wijze besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te
wijzigen;
de statuten van de stichting die werd opgericht bij akte verleden op
zeventien februari tweeduizend vier (17-02-2004) voor mr. A. Rueb, notaris
te Katwijk, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. C. van der
Plas, notaris te Katwijk, op elf juli tweeduizend acht (11-07-2008);
het bestuur van de stichting heeft voorts besloten om onder meer de
comparanten te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te
brengen;
van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de
notulen van genoemde vergadering.
Statutenwijziging
Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering
van deze besluiten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen als volgt:
Artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt:
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1.

De stichting draagt de naam: Stichting GCF (Give a Child a Family)
Nederland en is gevestigd te Katwijk.
Artikel 11 lid 5 komt te luiden als volgt:
5. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Slot
De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
De akte is verleden te Teylingen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is
aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden
een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

