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GH / 2017.000273.01
notulen bestuursvergadering
STATUTENWIJZIGING STICHTING

Notaris Herwig
Coosje Buskenstraat 202
telefoon: (0118) 41 09 30
telefax: (0118) 44 02 70

Op negentien juli tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Guido Herwig, notaris
gevestigd in de gemeente Vlissingen:
de heer Jacob Bernardus Ventevogel, geboren te Yerseke op achtentwintig oktober
negentienhonderd drieënveertig, houder van identiteitskaart nummer IX2PFRL30,
afgegeven te Vlissingen op achttien maart tweeduizend veertien, wonende te 4381 LP
Vlissingen, Badhuisstraat 95;
handelend als voorzitter van het bestuur van:
de stichting: Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen, statutair gevestigd te gemeente
Vlissingen, met adres: Suze Groeneweglaan 34, 4385 KC Vlissingen, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 66593344;
en als zodanig die stichting krachtens het bepaalde in artikel 11 lid 2 van haar statuten
rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De verschenen personen verklaarde:
VOORAF
De stichting is opgericht bij akte op drie augustus tweeduizend zestien door mij,
notaris, opgemaakt. De statuten zijn nadien niet gewijzigd.
In zijn vergadering van zeventien juni tweeduizend zeventien heeft het bestuur van de
stichting besloten de statuten van de stichting te wijzigen.
Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.
In die vergadering is besloten de statuten van de stichting te wijzigen als volgt:
STATUTENWIJZIGING
Lid 3 van artikel 12 wordt gewijzigd opnieuw vastgesteld als volgt:
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
batige liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de
bestemming van het batige liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. De
bestemming moet zijn gelegen in een algemeen nut beogende instelling, die vrede
nastreeft of de geschiedenis van Vlissingen of van de Tweede Wereldoorlog bij
een groot publiek in herinnering houdt.
SLOT
Deze akte is opgemaakt in de gemeente Vlissingen op de datum als in het hoofd van
deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De 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 opmaken een
ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en
mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door de verschenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
Vlissingen, 19 juli 2017
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mr. Guido Herwig, notaris

