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STATUTENWIJZIGING STICHTING
Heden, negenentwintig november tweeduizend zeventien,
verscheen voor mij, Mr. Martin Jan van Hoven, notaris met plaats van
vestiging Hellevoetsluis:
dè heer Giovanni Comelio Valenti Clari, wonende te 3221 LD
Hellevoetsluis, Gorslaan 5, geboren te Rotterdam op zeven iuli
negentienhonderd achtendertig van ltaliaanse nationaliteit, gehuwd,
legitimatie: paspoort nummer YA5475'116, aÍgegeven door de Minister van
Buitenlandse zaken op twee december tweeduizend dertien.
De comparant verklaarde:
dat blijkens akte op èlf juli tweeduizend vijf verleden voor mr. W.A.
Blok, notaris te Hellevoetsluis, is opgeícht de stichting: Stichting
Activiteiten Mixèd Lions Club Zuidland/Haringvliet, statutair
gevestigd in de gemeente Bemisse en kantoorhoudende te 3221 LO
Hellevoetsluis, Gorslaan 5, ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamers van Koophandel, onder dossiemummer 24380497, hiema ook te noemen: de stichting;
dat de statuten van de stichting na oprichting niet zijn gewijzigd;
dat ter uitvoering van een besluit genomen in de op zestien november
tweeduizend zèventien te Zuidland gehouden bestuursvergadering
van de stichting, in welke vergadering de comparant tevens tot het
verlijden van deze akte is gemachtigd - hieÍbii de artikelen 1, 3, 4 lid 4
en 10 lid 4 zullen worden gewijzigd zodat zij in hun geheel komen te
luiden als volgt:
Naam en zetel
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Artikel 'l
1

.

.

De stichting draagt de naam: Stichting Activiteiten Lionsclub

HaÍingvliet.
2. Zi heeÍl haar zetel in de gemeente Nissewaard.
Doel
Artikel 3
1

.

-

De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te
besteden voor door genoemde Lions Club aan te wijzen
bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een
algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door
haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang
daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven.
De stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te
eigen behoeve voor haar werkzaamheden niet anders dan de
werkelÍk gemaakte kosten in rekening kunnen brengen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen en
beheren van daartoe bestemde materiële en financièle middelen
alsmede van daartoe bestemde fondsen.

-

2.

-

-

-

-

--

--

("d\

qwi

2

3.
4.

De stichting vèrkrijgt haar (financiële) middelen voornamelijk vanuit de
genoemde Lions Club Haringvliet en eventuele biidragen zoals
bijvoorbeeld donaties, subsidies, schenkingen en/of eírechtelijke
verkrijgingen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

--

Bèstuur: ísamenstsllinq en benoeminq)
Artikèl 4

4.

Bestuursleden dienen lid te zijn van en gekozen te woÍden uit de leden
van de rechtspersoonlijkheidsbezittende vereniging Lionsclub
Haringvliet.
BestuuÍsled en mogen niet tevens zijn bestuursleden van genoemde
Lions Club.

-

-

Financlën
AÉikel '10

4.

Hèt bestuur stelt de in het tweede lid bedoelde jaarstukken binnen zes
maanden na afloop van het betrokken boekjaar vast, zulks na
schrifrelijke akkoordbevinding van het bestuur van de genoemde Lions
Club.
SlotveÍklari nq.
De comparant verklaade ten slotte
dat van het verhandelde in gemelde bestuursvergadering blijkt uit het uittreksel van de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akle is
gehecht (Blilage);
voor (de tenuitvoerlegging van deze akte domicilie te kiezèn ten
kanto re van de wettige bewaarder van deze minuut.
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De comparant is mij, notaris, bekend.
WMRVAN AKTE, opgemaakt in minuut, is verleden te Hellevoetsluis, op
de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon
opgegeven en toegelicht.
De verschenen peÍsoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van dè
aKe te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de
verschenen pers;oon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparant en notaís)
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