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WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING
9045084/et
Bijlage:
- notulen bestuursbesluit;
- volmacht
Op één maart tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. JOHANNES HENRICUS
ESKENS, notaris gevestigd te Alkmaar:
de heer mr. Emre Teker, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Actus Notarissen, Keesomstraat 6, 1821 BS Alkmaar, (Postbus 1006, 1810 KA Alkmaar), geboren te Alkmaar op
twee juni negentienhonderd zesentachtig.
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting Adapt,
herbestemming van Alkmaars Erfgoed, statutair gevestigd te gemeente Alkmaar, feitelijk adres
Willem Hedastraat 24, 1816 KC Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister onder
dossiernummer 55413552, hierna te noemen: de stichting, zulks ter uitvoering van het hierna te
melden besluit van het bestuur van de stichting.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
de stichting is opgericht bij akte op vijftien mei tweeduizend twaalf verleden voor mij
notaris gevestigd te Alkmaar, bij welke akte tevens de statuten van de stichting werden
vastgesteld;
de stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55413552;
de statuten van de stichting zijn gedeeltelijk gewijzigd bij akte op twee juli tweeduizend
veertien verleden voor mij notaris gevestigd te Alkmaar;
nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd;
in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato tien januari tweeduizend
zeventien heeft het bestuur van de stichting besloten tot een gedeeltelijke wijziging van de
statuten, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte exemplaar van de notulen van die
vergadering;
terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat ter uitvoering van het
bestuursbesluit artikelen 9 en 15 van de statuten van de stichting met ingang van heden luiden als volgt:
Artikel 9
Boekjaar; verslaggeving
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans
en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin
bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven
maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en als blijk daarvan door alle
bestuurders ondertekend.
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3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen
commissie van onderzoek of accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid I Burgerlijk
Wetboek. Deze commissie van onderzoek of accountant brengt over zijn onderzoek verslag
uit aan het bestuur en legt daarover een verklaring af.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording door de commissie van
onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. De penningmeester is verplicht aan de commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting
te geven.
5. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het
bereiken van haar doel. Indien een erflater of schenker heeft bepaald dat het vermogen in stand gehouden dient te worden, is dit toegestaan, zolang dit wettelijk is toegestaan voor
algemeen nut beogende instellingen. De stichting dient haar vermogen te besteden
overeenkomstig de doelstelling van de stichting.
6. Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, maakt het bestuur een begroting op voor het komende
boekjaar en een beleidsplan voor activiteiten, fondswerving en beheer.
Artikel 15
Ontbinding en vereffening
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13, leden 2 en 3 zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing.
2. Een batig liquidatiesaldo bij ontbinding zal worden besteed ten behoeve van een Algemeen
Nut Beogende Instelling zoals bedoeld in de van toepassing zijnde belastingwetten, met een
soortgelijk doel als het doel van de stichting.
Het
bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij 3.
het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de
vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel I, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.
SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon:
dat de overige artikelen van de statuten van de stichting als vastgelegd in voormelde akte van oprichting, volledig van kracht blijven;
ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder
van deze minuutakte.
SLOT
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Alkmaar op de datum in het hoofd van deze
akte gemeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.
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De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de ---hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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