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STATUTENWIJZIGING STICHTING 

 

Vandaag, twee december tweeduizend tweeëntwintig (02-12-2022), verschenen voor __  
mij, mr. drs. Julie Christine Henriëtte Bierenga, notaris gevestigd te Zwijndrecht: _____  
1. de heer Gerard Cornelis Vaandrager, geboren te Rotterdam op vijf juli ________  

negentienhonderdtweeënvijftig (05-07-1952), wonende te 3331 LD Zwijndrecht,__  
Veerplein 73, houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer _________  
NP3K9K336, afgegeven te Zwijndrecht op vierentwintig oktober tweeduizend ___  
zestien (24-10-2016), gehuwd; __________________________________________  

2. de heer Robert Adriaan Heijkoop, geboren te Dordrecht op twee oktober ______  
negentienhonderdzevenenvijftig (02-10-1957), wonende te 3341 RP Hendrik-Ido- _  
Ambacht, Zeis 2, houder van een geldig rijbewijs met nummer 5236360975, _____  
afgegeven te Ridderkerk op vijf maart tweeduizend achttien (05-03-2018), _______  
gehuwd. ___________________________________________________________  

De comparanten verklaarden ter uitvoering van het besluit genomen in de op vier _____  
november tweeduizend tweeëntwintig (04-11-2022) te Dordrecht gehouden__________  
vergadering van het bestuur van stichting: Stichting Drechtsteden Onderneemt, _____  
gevestigd te gemeente Dordrecht, kantoorhoudende (3316 KG) Dordrecht, __________  
Heliotroopring 300, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  
onder nummer 71530436, -in welke vergadering zij tevens zijn gemachtigd tot het ____  
passeren van deze akte- in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te _  
brengen: _______________________________________________________________  
Wijziging A. ___________________________________________________________  
Artikel 2, lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ______________________  
"1.  De stichting heeft ten doel:_____________________________________________  
 - het samenbrengen en ondersteunen van partijen die een innovatief collectief _  

verband inbrengen; _______________________________________________  
 - het op een hoger niveau brengen van het economische belang voor de leden __  

van de vereniging Werkgevers Drechtsteden en leden van de andere (van tijd _  
tot tijd) bij de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden, __________  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ___  
nummer 40324943, aangesloten ondernemersverenigingen; _______________  

 -  het hiertoe aantrekken van subsidies en (co)financieringen; en ____________  
 - het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan _  

zijn. ___________________________________________________________  
 Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die _  

deel uitmaken van organen van de stichting." ______________________________  
Wijziging B. ___________________________________________________________  
Artikel 5, lid 9, na laatste volzin wordt ingevoegd, luidende als volgt: _____________  
"De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is __  
met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit ______  
terstond aan de voorzitter van het bestuur en verschaft daarover alle relevante _______  
informatie. _____________________________________________________________  
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of _  
er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de __  
met haar verbonden organisatie. ____________________________________________  
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de ____  
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____  
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tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit  
desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de ______  
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen." _________________________  
Wijziging C. ___________________________________________________________  
Artikel 5, lid 11, laatste volzin vervalt. ______________________________________  
Wijziging D. ___________________________________________________________  
Na lid 3 van artikel 6 worden twee nieuwe leden ingevoegd, luidende als volgt: _____  
"4.  Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de _  

stichting en de met haar verbonden organisatie. ____________________________  
 5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de ________  

overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. ____________________  
 Het bestuur draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval __  

van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de ______  
stichting tijdelijk bestuurt. _____________________________________________  

 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat __  
de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is __  
door ziekte of andere oorzaken." ________________________________________  

Slotverklaring. _________________________________________________________  
Ten slotte verklaarden de comparanten dat van het verhandelde in gemelde __________  
bestuursvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt __  
gehecht (Bijlage). _______________________________________________________  
Slot. __________________________________________________________________  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ____________________________________  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Zwijndrecht op de datum in het hoofd van  
deze akte vermeld. _______________________________________________________  
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht. ____  
Daarna hebben de comparanten verklaard van de inhoud van deze akte te hebben _____  
kennisgenomen en daarmee in te stemmen.____________________________________  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte, is deze door de comparanten en mij, _  
notaris, ondertekend om elf uur vijftig minuten. ________________________________  
(Volgt ondertekening.) 
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Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het 
notarisambt. 


