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STATUTENWIJZIGING

Blad 1
Heden, drie november tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Adrianus Petrus
Bakker, notaris te Oosthuizen:
de heer Robertus Henri Marie Gerard VAN DER MAST, wonende te 1077 PB
Amsterdam, Minervalaan 46 1, geboren te Maastricht op tweeëntwintig augustus
negentienhonderd zesenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer
NP6F53RC0, uitgegeven te Amsterdam op twee april tweeduizend twaalf, gehuwd,
handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de statutair te gemeente
Amsterdam (feitelijk adres: Hondecoeterstraat 30 3, 1071 LS Amsterdam) gevestigde
stichting: Stichting Unda Foundation, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 34310827.
INLEIDING
De verschenen persoon, handelend als gemeld, in aanmerking nemende dat:
- De stichting is opgericht bij akte op negenentwintig augustus tweeduizend acht
verleden voor mij, notaris;
- Nadien geen statutenwijziging heeft plaatsgevonden;
- In een op drieëntwintig september tweeduizend vijftien te gemeente Amsterdam
gehouden bestuursvergadering conform artikel 11 van de statuten rechtsgeldig is
besloten om de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen. Van dit besluit
blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van die
vergadering;
- In artikel 11 lid 2 van de statuten van de stichting is bepaald dat iedere
bestuurder afzonderlijk bevoegd is de akte van statutenwijziging te verlijden
nadat een besluit tot statutenwijziging is genomen, zodat de verschenen persoon,
handelend als bestuurder van de stichting (met de titel penningmeester), de
stichting te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigt;
Verklaart in deze akte uitvoering te willen geven aan voormeld besluit tot
statutenwijziging en verklaart dat artikel 12 lid 3 wordt gewijzigd, zodat artikel 12 lid
3 komt te luiden als volgt:
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve
van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige
doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.
WAARVAN AKTE is verleden te Oosthuizen op de datum als in het hoofd van deze
akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte
te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de
inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

