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STATUTENWIJZIGING STICHTING 

Heden, achtentwintig oktober tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. 
Rosalie Antoinette Wesseling, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', 
bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Linda van de - -
Oudeweetering, notaris te Oegstgeest: 
1. de heer ............Kalden, geboren  

-----------------------
2. de heer drs. ............de Breet, geboren

1. de stichting is opgericht bij akte op acht november -------
negentienhonderdzevenenzestig (08-11-1967) verleden voor G.H. Smit,
destijds notaris te Groningen;-----------------

2. de statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op
twintig juni tweeduizend zeventien (20-06-2017) verleden voor mr. L. -

van de Oudeweetering; -------------------
3. Het bestuur van de Stichting heeft op achtentwintig oktober tweeduizend

twintig (28-10-2020) bij besluit buiten vergadering besloten de statuten
te wijzigen. -----------------------
De comparanten zijn door het bestuur gemachtigd om deze----
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Het stuk waaruit dit
blijkt, is aan deze akte gehecht. ---------------

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van -
voormeld besluit de statuten van de stichting partieel te wijzigen als volgt: -

Artikel 6 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 6 lid 
2, luidende:-------------------------

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. --

Slot----------------------------

IDENTIFICATIE --------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van daartoe 
bestemde document vastgesteld.----------------
WAARVAN AKTE, ---------------------

is verleden te Oegstgeest op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de--

(Persoonsgegevens zijn hier i.v.m. privacy en voorkoming internet identiteitsfraude verwijderd.)

handelend als schriftelijk gemachtigden van het bestuur van de stichting: - 

Stichting Vrienden van het Boeddhisme, statutair gevestigd te ---
Oegstgeest, kantoorhoudende Laan van Arenstein 8, 2341 LT Oegstgeest, - 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41150232, hierna ook te 

noemen "de stichting".--------------------
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 

Vooraf---------------------------






















