
N O T A R I S S E N

AFSCHRIFT 
van de akte houdende 

STATUTENWIJZIGING 
van Stichting 

Gelukkig Ouder Worden, 
gevestigd te Stompetoren, 

akte de dato 15 augustus 2016. 

Zaaknummer 9038006 



N O T A R I S S E N

WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING 

9038006/TH 

Op vijftien augustus tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. CORNELIA ------------------
SMALLEGANGE, kandidaat- notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. -------
MATHIJS MARIUS HESLENFELD, notaris gevestigd te Amsterdam:----------------------------
mevrouw Sabrina Kes-Liefveld, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Actus -----
Notarissen, Stadionweg 176, 1077 TC Amsterdam (postbus 7493, 1007 JL Amsterdam),-------
geboren te Hoorn op eenendertig mei negentienhonderd negenenzeventig,-------------------------
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting Ondersteuning 

Zorgcrf Buiten, statutair gevestigd te Stompetoren, feitelijk adres Melkweg 2, 1841 JJ --------
Stompetoren, hierna te noemen: de stichting, zulks ter uitvoering van het hierna te melden ----
besluit van het bestuur van de stichting. ------------------------------------------------------------------
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -------------------------------------------------------

de stichting is opgericht bij akte op elf mei tweeduizend vijftien verleden voor mr. M.M. -
Heslenfeld, voornoemd, bij welke akte tevens de statuten van de stichting werden ----------
vastgesteld;------------------------------------------------------------------------------------------------

de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ---
n urn m er 6 3 292084; ----------------------- -------------------------------------------------------------

nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd; ------------------------------------
in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato negenentwintig juni -------------
tweeduizend zestien heeft het bestuur van de stichting besloten tot gedeeltelijke wijziging -
van de statuten, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte exemplaar van de notulen --
van die vergadering (Bij 1 age 1 ) ; -----------------------------------------------------------------------

De comparante, handelend als gemeld, verklaarden dat ter uitvoering van het bestuursbesluit de 
volgende artikelen van de statuten van de stichting met ingang van heden luiden als volgt: ------
Naam en Zetel-------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. De stichting draagt de naam: Stichting Gelukkig Ouder Wordcn.-----------------------------

2 . Zij heeft haar zetel te Stompetoren. -------------------------------------------------------------------
Doel ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------

l . De stichting heeft ten doel: -----------------------------------------------------------------------------
a. het mogelijk maken en bevorderen van vernieuwende activiteiten en projecten die----

positief bijdragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de --------------
samenleving, waaronder maar niet uitsluitend ouderen;--------------------------------------

b. het financieel ondersteunen van kwetsbare ouderen die niet in staat zijn tot het betalen
van de gevraagde eigen bijdragen voor voorzieningen, die wel het beste aansluiten bij
hun ( indi vi duel e) situatie; -------------------------------------------------------------------------

c. het ter beschikking stellen aan soortgelijke organisaties van kennis en informatie voor
algemeen gebruik; ----------------------------------------------------------------------------------

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
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verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----------------------------------------

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: --------------------------------

a. het organiseren, plannen en regelen van werkzaamheden voor vrijwilligers die zich --
inzetten voor bovenstaande;-----------------------------------------------------------------------

b. het organiseren van ondersteunende activiteiten; ----------------------------------------------

c. het verwerven van fondsen. -----------------------------------------------------------------------

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. --------------------------------------------------------------
Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen-----------------------------------------------------------
Artikel 4--------------------------------------· ------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van -----
minimaal drie (3) bestuurders. -------------------------------------------------------------------------

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo -----
spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een --
secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen --
door één persoon worden vervuld.---------------------------------------------------------------------

3. De secretaris voert, volgens de aanwijzingen van het bestuur, de correspondentie; hij houdt
notulen van de vergaderingen, welke met afschriften en uittreksels daarvan door de--------
voorzitter en de secretaris worden getekend.--------------------------------------------------------
Deze stukken gelden voor en tegenover derden als bewijs van de daarin vermelde besluiten
van de betrokken vergaderingen. ----------------------------------------------------------------------

4 . De penningmeester voert de financiële administratie en beheert de gelden van de stichting, 
één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur.-----------------------------------------------

5. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.--------------------------------------------

6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. --

7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. ---------------------------
Zij �ebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie -----

gemaakte kosten. -----------------------------------------------------------------------------------------
SLOTVERKLARING ----------------------------------------------------------------------------------------

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:--------------------------------------------

dat de overige artikelen van de statuten van de stichting als vastgelegd in voormelde akte -

van oprichting van elf mei tweeduizend vijftien, volledig van kracht blijven;-----------------
ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder --
van deze minuutakte. --------------------------------------------------------------- •--------------------

VOLMACHT--------------------------------------------------------------------------------------------------

V an gemelde volmacht blijkt uit drie aan deze akte te hechten onderhandse akten van volmacht 
(Bij lagen 2.3 en 4 ). --------------------------------------------------------------------------------------------
SLOT------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W aarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van ---

deze akte gemeld.----------------------------------------------------------------------------------------------

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven -

en toegelicht. De comparante heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis ---
genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. -------------------------------------
De identiteit van de bij deze akte betrokken comparante is door mij, notaris, aan de hand van de 
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -------------------------------------
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
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comparante en vervolgens door mij, notaris.-------------------------------------------------------------

(Volgt ondertekening) 
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

Door mij, mr. C. Smallegange, 
kandidaat-notaris, als waarnemer 
van mr. M.M. Heslenfeld, 




