
Anr<êl ' '1---------
1. Het bestuur ls bevoêgd deze statuten te wijzigen. Ëen besluit tot statutenwijziging --

moêt met algemene stemmen wotden gênomen in een vergadeflng waarln alle ------
bêstuufdêrs aanwezig of vertege nwoord igd zÍn.

2. De wljziging moet op stratfe van nietigheid bij notaÍièle akte tot stand komen. ledeÍe
bestuurder afzonder|jk is bevoegd dê desbetreffende akte te vedÍden.

3. De bestuurders zijn verplicht êen authentiek afschrift van de wljziging en de --.''.-.'
gewijzigde statuten neeÍ te lêggen ten kantore van het handelsregisleÍ. -

Ontbindinq en vêrcffênino
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikêl 11 lid 1 van -

overeenkomstigê toêpassil g. ---------------
3. Indiên hêt bêstuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van hêt ----

liquidêtiesaldo vastgêsteld In andeÍe gevallên van ontbinding wordt dê bestemming
van hêt liquidatiêsaldo door de vereffenaars vastgesteld.

4. Na ontbinding geschiedt de vereffenlng door de bestuurders, lenzrj bij het besluit tot
ontbinding anderen tot vereffenaaÍs ziin aangewezen.

5. Na afloop van de verêffening blijven de boeken en bescheiden van dê ontbonden
stichting gedurende de brj de wet voorgêschreven termijn ondêr bêrusting van de
doot de vereffenaars aangewezen persoon.

6. Op de vereÍÍêning zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van hêt Burgerllk
Wetboek van toepassing -----

Slotbeoalinoen ------

2. Onder schriftêlijk wordtin deze statuten veÉtaan elk via de gangbarc -

1. In alle gevallen, waaÍin zowel dè wet als deze statuten nièt voorziên, beslist hei ---
DêSIUUT

communicatiekanalen overgebracht bêricht, waarvan uit geschrift blijkt
3. Hêt ee€te boêkjaar van de stichting eindigt op één en dertig decembêr tweeduizend

tên
Slotverklarino
I en slotte verklaaíoe oe compaÍant dat brl deze oprichting:
a. het bestuur bestaat uit éénn bestuurdeÍ.
b. voor de eerste maal is de bestuurdêr dê comparant Leendert Groendik, in de functie

van vooízitter, secretaris en penningmèêster
Slot akte
WAARVAN AKTE is verlêden tê Surhuisterveen oD de datum in het hoofd van deze akte
veÍmet0
De comparant is nlij, nota s, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem ---------
opgegeven en toêgelicht Dê cornparant heeft verklaard in te stemmen met beperkte - -
vooflezing van de akte en van de inhoLrd van de akte te hêbbên kennis genomen.----__'---
Deze aktê is bêperkt voorgelezen en onmiddêllijk dêarna ondertekend, eerst door de -----
comparant ên vervolgens door mij, notaÍis.

(Volgt ondertekenlng)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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