Akte van statutenwijziging
Akte d.d. @
HHO/jli/2018.528512.01

Op@
tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Bastiaan Zwaveling, notaris te
Capelle aan den IJssel:
de heer Paulus Felix Johannes van den Eijnden, geboren te 's-Gravenhage op elf
november negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 2905 TZ Capelle aan den
IJssel, Wijde Wormer 150, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin
van het geregistreerd partnerschap
(legitimatie: Nederlandse identiteitskaart met nummer IUK19H502, afgegeven te
Capelle aan den IJssel op zes januari tweeduizend zestien).
De comparant verklaarde te willen overgaan tot het gedeeltelijk wijzigen van de
statuten van de statutair te Capelle aan den IJssel gevestigde stichting met
beperkte aansprakelijkheid Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel e.o.,
kantoorhoudende te 2906 AH Capelle aan den IJssel, Meidoornveld 192,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
24415202 - hierna te noemen "de stichting" -, waartoe hij vooraf te kennen gaf:
De stichting is opgericht bij akte op vijf april tweeduizend zeven verleden voor
mr S.W. de Stigter, destijds notaris te Capelle aan den IJssel.
De statuten van de stichting zijn sinds de oprichting niet meer gewijzigd.
Het bestuur van de stichting heeft in haar vergadering, gehouden op @@@@
tweeduizend achttien, op wettige wijze besloten de statuten van de stichting te
wijzigen als hieronder aangegeven.
Het bestuur van de stichting heeft hem, comparant, daarbij gemachtigd om te
verschijnen bij de akte van statutenwijziging.
Van één en ander blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen
van vorenbedoelde bestuursvergadering. Van de goedkeuring van de Vereniging
van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland) gevestigd te 5223 KA
Den Bosch, Kooikersweg 2, blijkt uit een aan de minuut van deze akte gehecht
stuk.
Overgaande tot uitvoering van het door het bestuur genomen besluit, verklaarde
de comparant, dat de statuten van de stichting gedeeltelijk zullen worden gewijzigd
en komen te luiden als volgt:
"Artikel 1. vervalt en komt te luiden als volgt:
Naam en zetel.
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Artikel 1.
De stichting draagt de naam: Stichting Leergeld Hollandsche IJssel.
Zij is gevestigd in de gemeente Capelle aan den IJssel.
Artikel 4. de leden 4.2. en 4.7. komen te vervallen en komen te luiden als volgt:
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven
leden en wordt voor de eerste keer bij deze akte benoemd.
Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde –
door het bestuur vastgesteld.
7. De leden van het bestuur worden benoemd voor de periode van vier jaren.
In de huidige statuten van vijf april tweeduizend zeven is artikel 5. tweemaal
opgenomen, het eerst genoemde artikel 5. komt hiermee te vervallen.
Artikel 11. komt te vervallen en komt te luiden als volgt:
Intermediairs
Artikel 11.
1. Intermediairs zijn personen die speciaal belast zijn met het contact leggen met
de gezinnen die tot de doelgroep van de stichting behoren.
2. Het bestuur is verplicht om indien het voornemens is dit artikel van de statuten
te wijzigen de intermediairs te raadplegen.
3. Indien aan de intermediairs een bepaalde rechtspositie wordt toegekend, zal
deze bij het in artikel 10 bedoelde Reglement worden vastgesteld."
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Capelle aan den IJssel op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de
verschenen persoon heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden een conceptakte
te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen,
daarmede in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant
en mij, notaris, ondertekend.
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