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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

STICHTING CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS ZWIJNDRECHTSE WAARD 

Op drieëntwintig juni tweeduizend elf verschijnen voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris 

te Amsterdam: _, __________________________________________________________________________ _ 

a. 

b. 

de heer Bastiaan Cornelis Kok, geboren te 

wonende te 

op 

Zwijndrecht, , houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer: 

; en ---------------------------------------

de heer Paul Hendrik den Otter, geboren te op 

, wonende te 

Zwijndrecht, , houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer: 

, _____________________________________________________________________

De verschenen personen verklaren dat: 

het bestuur van de statutair te Zwijndrecht gevestigde stichting: Stichting 

Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard, 

kantoorhoudende te Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht en ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 

40324154, hierna te noemen: de "stichting", op tweeëntwintig juni 

tweeduizend elf heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te 

wijzigen, alsmede om de verschenen personen te machtigen deze akte te 

doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht 

afschrift (Bijlage); ---------------------

de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van 

statutenwijziging verleden op vijfentwintig januari tweeduizend één verleden 

voor een waarnemer van mr. Ido Jan Jacob van Breda, destijds notaris te 

Zwijndrecht. ---------------------------- , ___________ _ 

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaren de verschenen personen, 

handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge 

daarvan vast te stellen als volgt: _______________ , 

STATUTEN ---------------------------------------- ----------------- ·

Begripsbepalingen ---- ---------- , ______________________ _

Artikel 1 ----------- , _______________________________ _ 

1. Deze statuten verstaan onder: ---------------------------------------------

a. algemeen bestuur: het deel van het bestuur dat belast is met de functie intern

toezicht in de zin van artikel 24d Wet op het voortgezet onderwijs; ---

b. bestuur: het bestuur in de zin van de wet, tevens het orgaan dat het bevoegd
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