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STATUTENWIJZIGING 
STICHTING SERVE THE CITY

Heden, tien december tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij/rït'r: Jeroen'Alphons----
Beijsens, notaris te Tilburg:----------------------------------------------------------------------------------------
mevrouw JULIA VJERA DYMPHENA MARIA LEENEN, geboren te Geldrop op------------------
achtentwintig mei negentienhonderdnegenennegentig, wonende te 5014 NT Tilburg,------------
Professor Rogierhof 1, van Nederlandse nationaliteit en zich identificerende met haar-----------
Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk IU1B886L1, uitgegeven te Tilburg en geldig tot----
tien september tweeduizend eenendertig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de—
zin van het geregistreerd partnerschap,------------------------------------------------------------------------
te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting:---------------
STICHTING SERVE THE CITY, statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5038 CH--
Tilburg, Spoorlaan 444, ingeschreven in het handeisregister onder nummer 50481835,---------
hierna te noemen: de stichting.---------------------------------------------------------------------------------
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:-------------------------------
INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting is opgericht bij akte verleden op acht juli tweeduizend tien voor mr. K.A. J. —

Koppelaar, destijds notaris te Sliedrecht.----------------------------------------------------------------
2. Op acht december tweeduizend eenentwintig heeft het bestuur van de stichting besloten-

de statuten van de stichting te wijzigen.------------------------------------------------------------------
Een exemplaar van de notulen van de bestuursvergadering waaruit dit besluit blijkt, zal— 
aan deze akte worden gehecht.----------------------------------------------------------------------------

3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij----
notariële akte vast te leggen. Dit blijkt uit voormelde notulen.-------------------------------------

STATUTENWIJZIGING--------------------------------------------------------------------------------------------
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de volgende artikelen van de statuten -
met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:------------------------------------------------------------------

artikel 6 lid 1 komt te luiden als volgt:--------------------------------------------------------------------
"1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris,--------------

penningmeester en Commissaris PR.--------------------------------------------------------------
De functies van vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en Commissaris PR-----
kunnen ook door één en dezelfde persoon worden vervuld";--------------------------------

artikel 7 komt te luidend als volgt:-------------------------------------------------------------------------
"Bestuursleden hebben zitting voor een periode van één jaar. Een aftredend lid is----------
terstond en onbeperkt herbenoembaar. Herbenoeming betekent niet zonder meer---------
herbenoeming in de functie, welke de betrokkene voor zijn aftreden in het bestuur---------
vervulde".--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJLAGE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan deze akte zal een exemplaar van de voormelde notulen van de bestuursvergadering-----
worden gehecht.------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOT--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie -—
heeft plaatsgevonden.----------------------------------------------------------------------------------------------
Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.----------
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en--------
toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen -- 
en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.-------------------------------------------------------


