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STATUTENWIJZIGING
Heden, negen juni tweeduizendtien, verscheen voor mij, mr. Augustinus Jules
Antonius Marks, notaris te Oirschot: --------de heer drs. Gerardus Joannes Hendricus Vinke, wonende te 5688 NB --------Oirschot, Notel 4, geboren te Ginneken en Bavel op twee februari
negentienhonderd eenenveertig, houder van een rijbewijs met nummer ------456646L207, geldig tot zeven november tweeduizendtwaalf, te dezen
handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van de stichting: STICHTING TOT BEHOUD VAN HET CULTURELE ERFGOED OIRSCHOT, statutair -----gevestigd te Oirschot, kantoorhoudende te 5688 NB Oirschot, Notel 4,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder ---dossiernummer 17t92972, hierna te noemen: "de stichting"
De comparant, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen:
- de stichting is opgericht bij akte op zevenentwintig juni tweeduizend zes
voor mij, notaris, verleden;
- het bestuur van voormelde stichting heeft op tien april tweeduizend tien -en op zesentwintig april tweeduizend tien op rechtsgeldige wijze besloten
de statuten van de stichting te wijzigen op de wijze zoals hierna is -------bepaald, van welk besluit blijkt uit een bestuursbesluit, waarvan een -----gewaarmerkt exemplaar aan deze akte is gehecht; ---------- de comparant werd bij voormeld bestuursbesluit gemachtigd voor de ----u itvoeri n g va n voren bed oel d e statute nwijziging.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als
gemeld, artikel 1 lid 1 en artikel 2 lid 1 van de statuten van de stichting te
wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:
''NAAM EN ZETEL

Artikel

1.

1

De stichting is genaamd: STICHTING BEHOUD ERFGOED OIRSCHOT.--

DOEL

Artikel

1.

2

De stichting stelt zich ten doel:----het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige, architectonische
en landschappelijke erfgoed inclusief de historische ondergrond zoals ----esdekken, de flora en fauna en dergelijke, alsmede de kwaliteit van het -(leef)milieu in de meest ruime zin des woords van de gemeente Oirschot en direkte omgeving, en voorts al hetgeen met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn."
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De comparant is mij, notaris, bekend
Deze akte is verleden te Oirschot op de datum als in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte, het geven van een
toelichting daarop en het wijzen van de comparant op de gevolgen van deze
akte, verklaarde de comparant, handelend als gemeld, van de inhoud van ---deze akte tijdig te hebben kennisgenomen middels een concept daarvan, met
de inhoud van deze akte in te stemmen en op algehele voorlezing geen prijs te
stellen,

Vervolgens is deze akt_e na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparant en mij, notaris, ondertekend. -------(Volgt ondertekening)
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