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STATUTENWIJZIGING
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Heden,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------dertien januari tweeduizend zeventien,
verscheen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------voor mij, Mr. Josephus Cornelis Johannes Maria van den Brekel, notaris te
Breda:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------mevrouw
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Susan Marie Pelzer, kantooradres 4811 AR Breda, Meerten Verhoffstraat 3,
geboren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------te 's-Hertogenbosch op zevenentwintig mei negentienhonderd tweeëntachtig.
De
--------------------------------------------------------------------------------------------------------comparante verklaarde:
BESLUIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------TOT STATUTENWIJZIGING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------het bestuur van de te gemeente Breda gevestigde en aldaar te Achter de Lange
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Stallen 32 E, postcode 4811 HM, kantoor houdende stichting “Stichting Ariana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Studiefonds voor Afghaanse Vrouwen”, ingeschreven in het Handelsregister van
--------------------------------------------------------------------------------------------------------de Kamer van Koophandel onder nummer 14078506, hierna te noemen “de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------stichting”, heeft in haar vergadering gehouden te Breda op twaalf januari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------tweeduizend zeventien, besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te
--------------------------------------------------------------------------------------------------------wijzigen;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------de stichting is opgericht bij akte op acht oktober tweeduizend drie, voor Mr. R.A.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thissen, notaris te Maastricht, verleden;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------de statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte houdende gedeeltelijke
--------------------------------------------------------------------------------------------------------statutenwijziging, op dertig december tweeduizend zestien voor genoemde notaris
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr. J.C.J.M. van den Brekel, verleden.
Van
--------------------------------------------------------------------------------------------------------voormeld besluit en de volmachtverlening op de comparante, blijkt uit een
afschrift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------van de notulen van voormelde vergadering dat aan deze akte is gehecht.
VASTSTELLING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GEWIJZIGDE STATUTEN
Zij
--------------------------------------------------------------------------------------------------------stelt ter uitvoering van het vorenstaande vast dat de navolgende artikelen van de
stichting
--------------------------------------------------------------------------------------------------------worden gewijzigd als volgt:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------artikel 2 van de statuten van voormelde stichting wordt met ingang van heden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------gewijzigd als volgt:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------"DOEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting heeft ten doel:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------a. het creëren en beheren van een studiefonds en de verwerving van nieuwe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------fondsen om hiermee bij te dragen aan de verbetering van de onderwijspositie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------van Afghaanse meisjes en vrouwen en hen te voorzien van persoonlijke
--------------------------------------------------------------------------------------------------------begeleiding en motivatie;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------b. het jaarlijks (dan wel indien dit niet mogelijk is, uiterlijk tweejaarlijks) voeren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------van voortgangsgesprekken in Afghanistan met de leerlingen van de stichting;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
--------------------------------------------------------------------------------------------------------daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------artikel 4 lid 4 van de statuten van voormelde stichting wordt met ingang van heden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------gewijzigd als volgt:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------"4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige
--------------------------------------------------------------------------------------------------------overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. Het bestuur zal zich
--------------------------------------------------------------------------------------------------------inspannen om zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk na drie (3) maanden) aan de
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------gestelde eis, geformuleerd in lid 1 van dit artikel, zijnde dat het bestuur uit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------minstens drie (3) leden dient te bestaan, te voldoen.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------SLOT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De
comparante is mij, notaris, bekend.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------WAARVAN
AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda op dag, maand en jaar,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------in
het hoofd dezer gemeld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Na
mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------verschenen
persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte en de toelichting
--------------------------------------------------------------------------------------------------------daarop
te hebben kennisgenomen. Zij verklaarde voorts met de inhoud van deze akte in
te--------------------------------------------------------------------------------------------------------stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na
--------------------------------------------------------------------------------------------------------beperkte
voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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