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Op @, verscheen voor mij, mr. Johan Henry Verwoerd, notaris te Albrandswaard: 

 de heer Huub Martina Egbert van den Boom, geboren te Oss op twee april 

negentienhonderd achtenzestig, wonende te 4834 CM Breda, Valkenierslaan 

216, geregistreerd partner 

(legitimatie: @ met nummer @, afgegeven te @ op @), te dezen handelende 

als het college van bestuur van de stichting: Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Albrandswaard, gevestigd te Albrandswaard, kantoorhoudende te 

3171 AH Poortugaal, Emmastraat 46,  ingeschreven in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 24362372, hierna te noemen: "de 

stichting". 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende: 

Algemeen. 

Het college van bestuur van de stichting heeft in haar vergadering gehouden op @, 

zulks met inachtneming van het in de statuten omtrent statutenwijziging bepaalde, 

besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen. 

Tot het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging is het college van 

bestuur bevoegd. Van gemeld besluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van 

die vergadering, welke aan deze akte zal worden gehecht. 

Goedkeuring 

Op grond van Artikel 15 van de statuten behoeft het college van bestuur voor het 

wijzigen van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht en de 

gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard. 

Van de vereiste goedkeuring blijkt uit: 

- de notulen van de vergadering van de raad van toezicht van @; 

-   het raadbesluit van @,  

waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht. 

Statutenwijziging. 

Ter uitvoering van gemeld besluit van het college van bestuur verklaarde de 

comparant, handelend als gemeld, artikel 11 lid 2 van de statuten te wijzigen als 

volgt: 

Raad van toezicht 

Artikel 11 

2. de raad van toezicht bestaat uit drie tot vijf natuurlijke personen. 
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De comparant is mij, notaris, bekend. 

Voor het verlijden van deze akte is door mij aan de comparant mededeling gedaan 

van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. 

De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, 

daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 

stellen. Deze akte is verleden te Albrandswaard op de datum in het hoofd van deze 

akte vermeld. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de comparant en 

mij notaris. 


