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Dossier: 071088.01.01/JL 
 
 
 
STATUTENWIJZIGING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heden, @, verschenen voor mij, Mr CORNELIS OTTO PRUIK, notaris 
gevestigd in de gemeente Meierijstad, kantoorhoudende te Schijndel: 
1. de heer Hendrikus Theodorus Gerardus Dekkers, geboren te 

Waalwijk op dertien oktober negentienhonderd negenenveertig, 
@nummer @, wonende te Kaatsheuvel, Vossenbergselaan 5, 
(postcode 5171 CA), gehuwd; 

2. de heer Bartholomeus Carmelus Joannes Maria van Beurden, 
geboren te Eindhoven op vier april negentienhonderd 
achtenveertig, @nummer @, wonende te Helmond, Rode 
Beemden 15, (postcode 5708 AW), gehuwd. 

De comparanten verklaarden: 
- dat zij ten deze handelen als respectievelijk secretaris en 

penningmeester van de stichting: Stichting vrienden van 
philharmonie zuidnederland, statutair gevestigd te Boxmeer, 
kantoorhoudende te Eindhoven, Jan van Lieshoutstraat 5, postcode 
(5611 EE), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 
60252618, als zodanig deze stichting rechtens vertegenwoordigend 
en handelend voor en namens dezelve; hierna te noemen: de 
stichting; 

- dat de stichting is opgericht bij akte verleden voor Mr. N.J. Adema, 
notaris te Tilburg, op dertien maart tweeduizend veertien; 

- dat het bestuur van de stichting op twaalf februari tweeduizend 
twintig heeft besloten tot wijziging der statuten, waarvan blijkt uit de 
notulen van de betreffende vergadering, die aan deze akte zijn 
gehecht; 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten, 
handelend als gemeld, dat de statuten worden gewijzigd als volgt: 
Artikel 4 lid 5 wordt vervangen door een nieuw artikel 4 lid 5, luidende: 
5. Het bestuur wijst uit zijn midden aan één voorzitter, een vice-

voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
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 Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen. 
Artikel 5 wordt vervangen door een nieuw artikel 5, luidende: 
Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
 Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een 

behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting 

en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar 
de eisen die voortvloeien uit deze 
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en 
de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde 
de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden 
gekend. 

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij 
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor 
een schuld van een ander verbindt. 

4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het verrichten van 
rechtshandelingen ter zake waarvan een tegenstrijdig belang 
bestaat tussen de stichting en een of meer bestuurders. 

5. Het bestuur draagt zorg voor een organisatiestructuur die bijdraagt 
aan de binding van het bestuur aan diens achterban. 

Artikel 9  komt geheel te vervallen. 
Artikel 9 – Adviesraad. 
Is komen te vervallen. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze 
akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de 
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Schijndel op de datum in het 
hoofd dezer akte vermeld. 

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij, notaris, aan de 
comparanten is opgegeven en toegelicht, hebben dezen eenparig 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, 
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 
stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en 
mij, notaris, ondertekend. 


