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STATUTENWIJZIGING
STICHTING MUSEUM HOUTSTAD IJLST

__

Vandaag,
tweeduizend vijftien, zijn voor
________
mij, mr. Femmigje Pietje Ellemers-Smink, notaris te Sneek verschenen:
_
1. de heer JAN JOHANNES TOORNSTRA, geboren zeven april negentienhonderd
___
vijfenveertig te Dokkum, houder van een paspoort met nummer: NY5046B74,
______________________
gehuwd, wonende Sylspaed 6, 8618 NW Oosthem;
_
2. de heer PETRUS JOHANNES MARIA HOOGEVEEN, geboren zesentwintig mei
___
negentienhonderd vierenveertig te Wymbritseradeel, houder van een rijbewijs
_____
met nummer: 4291581216, gehuwd, wonende Eegracht 33, 8651 EG IJlst,
te dezen handelend als respectievelijk penningmeester en algemeen bestuurslid van
______
de stichting STICHTING MUSEUM HOUTSTAD IJLST, gevestigd in IJlst en
__
kantoorhoudende aldaar aan De Dassenboarch 34, 8651 BW, ingeschreven in het
_________________________
handelsregister onder dossiernummer: 62686380,
_______________________
deze stichting hierna ook te noemen: "'de stichting".
______________________
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
_
- het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de vennootschap
__________________________________________
gedeeltelijk te wijzigen;
_
- de stichting werd opgericht bij akte op vijf februari tweeduizend vijftien, verleden
______________________________
voor genoemde notaris Ellemers-Smink;
______________________________
- de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd;
- de bestuursvergadering van de stichting heeft voorts besloten om onder meer de
comparanten te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen;
____
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de
_____________________________________________________
notulen.
____________________________________________
STATUTENWIJZIGING
__
Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van
___
deze besluiten de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt:
________________________
ARTIKEL 12 LID 6 KOMT TE LUIDEN ALS VOLGT:
___
6. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
_______
liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de
________
bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
____
Een batig liquidatiesaldo wordt in ieder geval besteed ten behoeve van een
__________
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
_______________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte verleden te Sneek op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
_______
Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud heb meegedeeld en toegelicht aan de
_
comparanten en hen - zo nodig - heb gewezen op de gevolgen daarvan, hebben zij
_
verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee
___________________________________________________
in te stemmen.
Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,

tweede blad

notaris, ondertekend om
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uur

minuten.

____

