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STATUTENWIJZIGING STICHTING
___
Op twintig maart tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Hendrik Machiel van
______________________________________________
Dam, notaris te Amsterdam:
___
de heer mr. Mark Jürgen Spekkink, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, met
_____
kantooradres: tt. Vasumweg 44 te 1033 SC Amsterdam, geboren te Zutphen op
_________________________
eenentwintig februari negentienhonderdvierenzeventig,
_
handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: STICHTING
____
DE FLORAKOKJES MINIMA KIDSCLUB, statutair gevestigd te Amsterdam, met
___________
adres: Kamperfoelieweg 224, 1032 HW Amsterdam, ingeschreven in het
_
handelsregister onder dossiernummer 61979325, hierna te noemen: ‘de Stichting’ en
_
als zodanig bevoegd op grond van artikel 11 lid 2 van de statuten van de Stichting de
_____________________________
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
_________________________________
De verschenen persoon verklaarde als volgt.
___________________________________________________________
INLEIDING
_______
1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op zevenentwintig
__
november tweeduizend veertien voor notaris, mr. E.D.J. ten Hoor, notaris in de
_______________________________________________
gemeente Landsmeer.
_____________________
2. De statuten van de Stichting zijn daarna niet gewijzigd.
____
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op vier maart
__
tweeduizend twintig besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de
_____________________
aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
_________________________________________________
STATUTENWIJZIGING
___________________________
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komt:
_______
artikel 2 lid 1 van de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:
________________________________________
"1. De stichting heeft ten doel:
__
a. het ontwikkelen van de sociale en culturele vaardigheden van kinderen
_____________________________
in Amsterdam-Noord en omstreken;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
____
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.".
______
artikel 12 lid 3 van de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:
__
"3. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een
____________________________________________
eventueel batig saldo.
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
___________________________
instelling met een soortgelijke doelstelling.".
_____________________________________________
AANGEHECHTE STUKKEN
__
Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, is aan deze akte één (1)
________________________________________________________
annex gehecht.
________________________________________________________________
SLOT
___
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris,
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__________________
aan de hand van het hiervoor vermelde document vastgesteld.
_
DEZE AKTE is opgemaakt te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte
_____________________________________________________________
vermeld.
__
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de
___
verschenen persoon heeft hij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te
__
hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige
_______
voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.
_
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon
___________________________________
en daarna door mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT
w.g. mr. H.M. van Dam

Het afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt
(aan de formele eisen voor digitale ondertekening is niet voldaan).

