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STATUTENWIJZIGING 
Stichting Poort6 

Heden, negentien november tweeduizend achttien, ---------------------------------------------------
verscheen voor mij, mr. Evelien Kraaijveld, toegevoegd notaris, hierna ook te noemen -----
'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Huub Ferdinand Gustave - 
Stroom, nota ris te Eindhoven: -----------------------------------------------------------------------
mevrouw Marije Buursink, geboren te xxxxxxxxx op xxxxxxxxxxxxx -------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, van Nederlandse nationaliteit (identiteitskaart nummer - 
Ixxxxxxxx), wonende te xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx gehuwd, ---------------------------te 
dezen handelend als enig bestuurslid van de stichting: Stichting Poort6, statutair -------
gevestigd te Gorinchem, feitelijk te 4203 NJ Gorinchem, Schelluinsestraat 3, ingeschreven 
in het handelsregister onder dossiernummer 23032 2  48 (de "Stichting").------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:----------------------------------------1 
n Ie id ing --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) De Stichting is opgericht bij akte op vier april negentienhonderd zes en veertig ----------

verleden. -------------------------------------------------------
De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op twintig december
tweeduizend zestien verleden voor mij, notaris verleden.----------------------------------------

b) Op grond van artikel 27 van de statuten van de Stichting heeft het bestuur op vijf en -
twintig oktober tweeduizend achttien besloten om, na hiertoe goedkeuring te hebben -
verkregen van de raad van commissarissen, de statuten van de stichting te partieel te
wijzigen. Hiervan blijkt uit een bestuursbesluit, welke in kopie aan deze akte wordt ---
gehecht (Bijlage 1). ---------------------------------------------------------------------------------------
Van de goedkeuring van de onderhavige statutenwijziging van de raad van -------------
commissarissen blijkt uit een besluit, welke in kopie aan deze akte wordt gehecht ------
(Bij I age 11). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Van de toestemming van de minister belast met de zorg voor de volkshuisvestiging --
blijkt uit een schrijven de dato acht oktober tweeduizend achttien. Voormelde ----------
toestemming wordt in kopie aan deze akte gehecht (Bijlage 111).------------------------------

Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als---------
gemeld, bij dezen de statuten van de stichting partieel te wijzigen als volgt:---------------------
ST A TUTE NWIJZIG I NG ----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 letter b vervalt, c. wordt doorgeletterd naar b. en komt te luiden als volg t: -----------
"In deze statuten wordt verstaan onder:--------------------------------------------------------------------
a. toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van de ----------

Woningwet;------------------------------------------------------------------------------------
b. commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen."---------------------------------------














































