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ONTWERP DE DATO 14 september 2020

Soestdijkerstraatweg 8
1213 XA Hilversum
Tel.: 035.203 30 11 - info@jabri.nl

STATUTENWIJZIGING@

Heden, *, verscheen voor mij, mr Rafique Jabri, notaris te Hilversum:
1. de heer Adrianus van Nieuwkerk, geboren te Rotterdam op éénentwintig
februari negentienhonderd achtenvijftig, zich legitimerende met een paspoort
met nummer NMLCHCF71, afgegeven te Amsterdam op vijfentwintig januari
tweeduizend zestien, wonende te 1052 DG Amsterdam, Korte De Wittenstraat
25, gehuwd met Hilde Branda Verheul;
2. de heer Frank Johan van Berkel, geboren te Schipluiden op negen november
negentienhonderd drieënzestig, zich legitimerende met een paspoort met
nummer NR98D0KP1, afgegeven te Rotterdam op één november tweeduizend
zestien, wonende te 3039 WP Rotterdam, Cornelis Muschstraat 14, gehuwd
met Sanne Marinke van der Put;
ten deze handelend als het voltallige bestuur van de te Utrecht gevestigde en te
3554 HH Utrecht, Prinses Irenelaan 206, kantoorhoudende stichting: Stichting
Jazzvip, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 56103387,
hierna ook te noemen: de "Stichting".
De comparanten verklaarden dat bij schriftelijk besluit van de het bestuur van de
stichting zoals genomen op heden, is besloten de statuten partieel te wijzigen zoals
hierna omschreven.
Voorts is in gemeld besluit de comparanten aangewezen om alle nodige
handelingen ter effectuering van deze statutenwijziging te verrichten, waaronder
begrepen het doen passeren en ondertekenen van deze akte.
Van een en ander is mij, notaris genoegzaam gebleken uit het aan deze akte te
hechten stuk.
De statuten werden laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting op éénentwintig
september tweeduizend twaalf verleden voor een waarnemer van mr T.C.B.M.
Langerwerf, notaris te Bunnik.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparanten de artikelen 9 en 12
van de statuten thans gewijzigd vast te stellen als volgt:
Artikel 9
1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. a. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting
afgesloten.
b. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van
baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke
jaarstukken, al dan niet vergezeld van een rapport van een
registeraccountant of van een accountants-administratieconsulent, binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden
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aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. De jaarrekening en het jaarverslag zijn tegen kostprijs voor iedere derde
beschikbaar.
De informatie als bedoeld in artikel 1a lid 7 van de Uitvoeringsregeling
Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt, voor zover van toepassing, tijdig
gepubliceerd op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 1a lid 1 letter j van
voormelde uitvoeringsregeling.
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijf na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
3. Vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en
die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste
vereffenaar.
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Hilversum op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De
verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden een conceptakte te
hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen, te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de
akte voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

