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Dossiernummer 2007D35919RB/bw
STATUTENWIJZIGING STICHTING
RM.no.2970
23 mei 2007
Heden, drie en twintig twee duizend zeven, verscheen voor mij, mr. Miranda
Keijzer-Post, notaris te Hardenberg:
de heer Henderikus Homme Bulthuis, wonende te 7771 DW Hardenberg,
Eikenlaan 15, geboren te Ulrum op zeven augustus negentienhonderd twee en
vijftig, zich identificerend met rijbewijs nummer 4484650004, gehuwd met
mevrouw Maria Martina Cornelia Petronella Smits.
hierbij handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de te 7771 CV
Hardenberg, Scholtensdijk 20, gevestigde stichting: Stichting Historische
Projecten.
De comparant, handelende ter uitvoering van het besluit van de genoemde
stichting, genomen in haar vergadering gehouden op tien mei twee duizend
zeven, waarin is besloten tot wijziging van artikel 4 van de statuten van
genoemde stichting.
Bij dit besluit, dat aan deze akte is gehecht, is de comparant tevens gemachtigd
tot het verlijden van deze akte.
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde dat artikel 4 van de statuten
van genoemde stichting, komen te luiden als volgt:
BESTUUR.
Artikel 4.
1. Het bestuur over de stichting bestaat uit ten minste twee personen.
De leden van dit bestuur worden benoemd en kunnen te allen tijde worden
ontslagen door dit bestuur zelf, dat tevens het aantal bestuursleden
vaststelt.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, zij vormen samen het dagelijks bestuur. De funkties van
secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vakature(s) in het bestuur, moet zo
spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen zes maanden na het ontstaan
van een vakature, daarin worden voorzien.
4. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook, één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige
overblijvende bestuurslid, niettemin een wettig bestuur.
5. Een bestuurder die door de rechtbank is ontslagen, kan gedurende vijf jaar
na het ontslag geen bestuurder van de stichting worden (artikel 2:298 lid 3
Burgerlijk Wetboek).
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun funktie gemaakte kosten.
WAARVAN AKTE is verleden te Hardenberg op de datum die in het hoofd van
deze akte is vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht.
De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en daarmee in te stemmen.
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Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de
comparant en mij, notaris.

