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Statutenwijziging Stichting 

 

 

 

Heden, negen augustus  tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr. 

Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te 's-Gravenhage: 

de heer MICHAEL MAWAMBI DHATEMWA, geboren te Wairaka, 

Uganda op zeventien juli negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 

2565 HS 's-Gravenhage, Esdoornstraat 52, legitimatie: verblijfsdocument 

nummer NLD92578182, afgegeven te Rijswijk (Uganda) op vier februari 

tweeduizend zestien, ongehuwd en geen geregistreerd partner, 

ten deze handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de statutair te 

's-Gravenhage gevestigde en de te 2565 HS 's-Gravenhage, 

Esdoornstraat 52, kantoorhoudende stichting: Stichting The Umbrella of 

Hope Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder dossiernummer: 63567563, en als zodanig bevoegd de 

stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen, hierna te noemen: "de 

stichting". 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 

INLEIDING 

In de bestuursvergadering van Stichting, gehouden te 's-Gravenhage op 

zestien juli tweeduizend zestien, is besloten de statuten der Stichting 

partieel te wijzigen. 

In deze vergadering werd de verschenen persoon, in gemelde 

hoedanigheid, aangewezen het genomen besluit ten uitvoer te leggen en 

de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen. 

Van dit besluit en deze aanwijzing blijkt uit de notulen, welke aan deze 

akte zullen worden gehecht. 

STATUTENWIJZIGING 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart ter uitvoering 

van gemeld besluit de statuten zodanig te wijzigen, dat: 

Het huidige artikel 12 lid 3 van de statuten van de stichting komen te 
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vervallen en dat daarvoor in de plaats zal gelden het navolgende artikel 12 

lid 3: 

"Ontbinding en vereffening 

Artikel 12 

3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming 

van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding 

wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars 

vastgesteld. 

 Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een 

algemeen nut  beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling". 

Voor het overige blijven de statuten onveranderd van kracht. 

Tolk 

Mede verscheen voor mij, notaris, mevrouw ANNE MARIJN KÜTHE , 

geboren te De Bilt op twintig september negentienhonderd zevenenzestig, 

wonende te 2518 CT 's-Gravenhage, Witte de Withstraat 20 A, ongehuwd, 

niet gehuwd geweest, niet geregistreerd partner en niet geregistreerd 

partner geweest, legitimatie: paspoort nummer NXH828K10 afgegeven te 

's-Gravenhage op vier juni tweeduizend veertien, die verklaart de door mij, 

notaris, zakelijk weergegeven inhoud en toelichting op deze akte 

woordelijk te hebben vertaald ten behoeve van de verschenen persoon en 

zij heeft zich ervan vergewist dat de verschenen persoon de inhoud van 

deze mondelinge vertaling heeft begrepen en de uit deze akte 

voortvloeiende consequenties heeft begrepen en heeft aanvaard. 

Waarvan akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum als in het hoofd 

van deze akte vermeld. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, 

notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde 

document vastgesteld. 

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. 

Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 

stellen, tijdig voor het verlijden een concept van deze akte te hebben 

ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en 

met de inhoud in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. 


