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Mr W. van Ringelesteijn Notaris
Plantageweg 20

2951 GP Alblasserdam
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kenmerk:
annexen:

20L9.10581
besluit

STATUTENWIJZIGING

StÍchting Present Drechtsteden

op [passeerdatumJ, verscheen voor mij, Mr wittem van Ringelesteijn, notaris te
Alblasserdam:
mevrouw Sijgje van der Meijden-Noorlander, geboren te Nieuw-Lekkerland op tien
maart negentienhonderd ne6en en zestig werkzaam ten kantore van mij, notaris,
aan de Plantageweg 20 te Alblasserdam.
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een bestuit genomen op @
door de leden van het bestuur van Stíchting Present Drechtsteden, een stichting,
gevestigd te Dordrecht en kantoorhoudende te (3311 RM) Dordrecht op het adres
Noordendijk 89 2, ingeschreven in het handelsregister onder dossíernummer
24453248 - bij welk besluit de verschenen persoon tevens tot het verlijden van deze
akte is gemachtigd - hierbij in de statuten van de stichting de volgende wijziging aan
te brengen:
Wiizieinq.
Artikel l lid l wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"De stichting draagt de naam: '§tichting present Dor .,,
Slot.
De verschenen persoon verklaarde ten slotte:
- dat van gemeld besluit van de leden van het bestuur een exemplaar aan deze

akte wordt gehecht (Bfilage)"
Slot akte,
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Alblasserdam op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een con€eptakte te hebben
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn
gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvtoeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
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resent Dordrecht

Onderwerp: FW: [WR_20i 9.10581.01] Stichting Present Drechtsteden

van: Jeannette den Hartog <jeannette.den.hartog@presentnederland.nl>
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 13:34
Aan: Present Dord recht <presentdordrecht@kpnmail.nl>
Onderwerp: Re: [WR_2019.10581.01J Stichting present Drechtsteden

Beste lneke,

Present Nederland is akkoord rnet jullie voorgenomen naamsvemndering van Present Drechtsteden naar Present
Dord recht-Papendrecht.
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statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 2019.10581;

b. ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris, notarieel

medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van Notariskantoor Mr W.

van Ríngelesteijn te Alblasserdam, aan te wijzen om de notaríéÍe akte van

statutenwijziging te teken en.

Het besluit tot statutenwijziging behoeft op grond van het bepaalde in artikel L1 van

de statuten van de Stichting de goedkeuring van Stichting Present Nederland. Deze

goedkeuring is verkregen, waarvan blijkt uit !:'',,::;,r,:-:,rcl{i: vl'rd;, ï
'. )t!

Getekend te Dordrechi op 13 februari- 2019.

C.P. van Heusden-van Driel
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R. Plieger T.C. Goldschmeding

W. de Haan



1.

2.

3.

Bestuursbesluit

De ondergetekenden:

geboren te Zwíjndrecht op
negenentwintig september negentienhonderdvijfenvijftig, wonencle te 33 j.2 LV
Dordrecht, ïwintighoevenweg 43, gehuwd;
wrlLLEM DE FiAAht. geboren te Alblasserdanr op één juni
negentienhonderdeenenveertig, wonende te 3351 EC papendrecht, Nicolaas
Beetsstraat 35, gehuwd;
ïÀJAUTER DE KORTE. geboren te Utrecht op vier april negentienhonderdvíjftig,
wonende te 297L AE Bleskensgraaf, gemeente Molenlanden, Dokter
lngelsepleín 6, gehuwd;
Frans RIET, geboren te 's Gravenhage op twintig september
negentienhonderdvijftig, wonende te 3329 cp Dordrecht, zwaluwenburg 52,
gehuv'rd;

ROEL PLXEGËR, geboren te Dordrecht op
negentienhonderdzesenzestig, wonende te 3355 SJ

Hoefbiadlaan 53, gehuwd;
6. geboren te Eindhoven op drie januarí

negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 3329 AE Dordrecht,
Abeelstraat 72, gehuwd;

in aanmerkinq nemende dat:

1. de ondergetekenden tezamen het volledige bestuur vormen van stlchtins
Present Drechtsteden. een stichting, gevestigd te Dordrecht en
kantoorhoudende ie 33Ll- RM Dordrecht op het adres Noordendijk g9 2,
ingeschreven in het handelsregister onder ciossiernummer 2445324g, hierna te
noemen: de "Stíchtíng";

2. op grond van het bepaalde in artikel 11 iid l van de statuten van de Stichting het
bestuur van de Stichting buiten vergadering, rnits met algemene stemmen,
rechtsgeldig besluiten kan nemen;

besluiten:

statutenwiiziging
a. de statuten van de Stichting te wijzigen conform het door Hjotariskantoor

Mr W. van Ringelesteíjn te Alblasserdam opgestelde ontwerp van een akte rran

5. twee oktober
Papendrecht,
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