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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND 03
(na statutenwijziging genaamd: Stichting Kind op 1)

Heden, éénendertig december tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Saskia
Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ---------------------------------------------------mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november
negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
121. -------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaart dat: ----------------------------------------------------de stichting: Stichting Samenwerkingsverband 03, statutair gevestigd te gemeente
Goes, met (bezoek)adres: 4461 XS Goes, Evertsenstraat 100, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 59149698,
hierna te noemen: de "Stichting", als verkrijgende stichting betrokken is bij een
juridische fusie met de stichting: Stichting Kind op 1, statutair gevestigd te gemeente
Vlissingen, met adres: 4382 NW Vlissingen, Edisonweg 2, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 59112786,
hierna te noemen: de "Verdwijnende Stichting"; ----------------------------------in het voorstel tot fusie, ondertekend door de besturen van de Stichting en de
Verdwijnende Stichting, is aangekondigd dat de statuten van de Stichting ter
gelegenheid van de fusie worden gewijzigd en dat een concept van de statuten zoals
deze na de fusie zouden gaan luiden als bijlage aan het voorstel tot fusie is gehecht;
het voorstel tot fusie en de overige in artikel 314 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde bescheiden op tien november tweeduizend zeventien ten kantore
van het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn neergelegd; ------------na ondertekening van het voorstel tot fusie de besturen van de Stichting en de
Verdwijnende Stichting geen belangrijke wijzigingen bekend zijn geworden in de
omstandigheden die van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot fusie en
dat ook anderszins het voorstel tot fusie niet is gewijzigd; ---------------------------het algemeen bestuur van de Stichting op twintig december tweeduizend zeventien,
met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, het besluit tot fusie
heeft genomen, conform de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie, alsmede op
diezelfde datum met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de
statuten van de Stichting gedeeltelijk te wijzigen en om de verschenen persoon te
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van
de betreffende vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht

(Bijlage);---------------------------------------------------------------------------de raad van toezicht van de Stichting op veertien december tweeduizend zeventien de
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voormelde besluiten tot fusie en tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke
goedkeuringen blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een
uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bii/age); -------------------------------

de statuten van de Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van omzetting, tevens
houdende statutenwijziging op één december tweeduizend zeventien verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam. ----------------------------------Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als
vermeld, de statuten van de Stichting per het moment van het van kracht worden van de
juridische fusie tussen de Stichting als de Verkrijgende Stichting en Stichting Kind op 1,
voornoemd, als Verdwijnende Stichting, te weten één januari tweeduizend achttien, welke
akte van juridische fusie heden verleden is voor mij, notaris, gedeeltelijk te wijzigen volgt: -Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ---------------------------------------

Naam en zetel---------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------------1.

De stichting draagt de naam: --------------------------------------------------------

Stichting Kind op 1. --------------------------------------------------------------2.

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Goes. ----------------------------------

Slot akte --------------------------------------------------------------------------------Voor het overige blijven de statuten van volledige kracht en waarde. ----------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -------------------------------------------Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----------------------------------------

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

2
AFSCHRIFT_60016299/2156397_1 Akte statutenwijziging Stichting Samenwerkingsverband 03 (na stw Kind op 1)

