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MJH/2017.02931.01/MMH/YB
STATUTENWIJZIGING STICHTING
Op acht september tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Helianthe Jolanda
_
Lewis, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr. Martinus
____________________________________
Jacobus Hofland, notaris te Purmerend:
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handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: STICHTING
__
NLNET LABS, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: Science Park 400 Unit
_____
0.12 Tm 0.15,, 1098 XH Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder
dossiernummer 34126276, hierna te noemen: ‘de Stichting’, tot het vastleggen van de
______
statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te
___________________________
vermelden besluit van het bestuur van de Stichting.
________________________________
De verschenen persoon verklaarde als volgt:
__________________________________________________________
INLEIDING
1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op achtentwintig december
_
negentienhonderdnegenennegentig voor mr. T.P. van Duuren, destijds notaris te
_________________________________________________________
Utrecht.
___
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op
__
zesentwintig april tweeduizend twaalf verleden voor mr. R.A. Stoker, notaris te
_______________________________________________________
Nijmegen.
____
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op zeven juli
__
tweeduizend zeventien besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit
__________________
de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
________________________________________________
STATUTENWIJZIGING
____
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luidt lid 3 van artikel 13 van de
_________________________________
statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
____
"3. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een gelijksoortige doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse
_
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die
____________________________________
een soortgelijke doelstelling heeft."
____________________________________________
AANGEHECHTE STUKKEN
__
Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, is aan deze akte één (1)
_______________________________________________________
annex gehecht.
______________________________________________________________
SLOT
___
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris,
__________________
aan de hand van het hiervoor vermelde document vastgesteld.
__
DEZE AKTE is opgemaakt te Purmerend op de datum aan het begin van deze akte
____________________________________________________________
vermeld.
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__
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de
____
verschenen persoon heeft hij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te
___
hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige
________
voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.
__
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon
_
en daarna door mij, notaris, ondertekend om vijftien uur en veertig minuten (15:40u).
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT
w.g. mr. M.J. Hofland

Het afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt
(aan de formele eisen voor digitale ondertekening is niet voldaan).

