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97402/ld
STATUTENWIJZIGING
Heden, twaalf september tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Erik Dirk Visscher, _
notaris met plaats van vestiging te Amersfoort: ___________________________________________________
enzovoort; ________________________________________________________________________________________________
De verschenen persoon verklaarde: ________________________________________________________________
dat de stichting: Stichting Lieve Lieke, statutair gevestigd te Barneveld, ___________
kantoorhoudende te 3772 NS Barneveld, Deijliuslaan 51, ingeschreven in het _____
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder ________
dossiernummer 51840375, hierna te noemen: de “stichting”, is opgericht bij akte __
verleden op twintig januari tweeduizend elf voor mij, notaris; ____________________________
dat in de vergadering van het bestuur van de stichting, gehouden te Barneveld op
vijf en twintig augustus tweeduizend elf, op statutaire wijze is besloten tot ___________
gedeeltelijke wijziging van de statuten van de stichting en de verschenen persoon,
te machtigen om de betreffende statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen; _
dat van het vorenstaande blijkt uit aan deze akte gehechte notulen; ___________________
dat, in verband met het vorenstaande, het hierna genoemde artikel als volgt _______
gewijzigd wordt vastgesteld en voortaan luidt als volgt: ___________________________________
Doel _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 2. __________________________________________________________________________________________________
De stichting heeft ten doel: ____________________________________________________________________________
1. de betaling van de kosten voor de reguliere- dan wel alternatieve behandeling van
Lieke Ploeg, geboren te Ede op acht en twintig mei tweeduizend vier, zowel _______
binnen als buiten Nederland, welke niet worden vergoed door enige __________________
zorgverzekeraar of andere instantie. _________________________________________________________
Onder bovengenoemde kosten worden mede verstaan de reis- en verblijfskosten _
van Lieke Ploeg, haar ouders, zusjes en broertje zowel binnen als buiten ___________
Nederland, de medicatie en overige kosten welke zijn gerelateerd aan _______________
voornoemde behandelingen, een en ander in de meest ruime zin van het woord. __
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de _______
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.________________________
SLOT ______________________________________________________________________________________________________
Identiteit rechtspersoon _____________________________________________________________________________
De identiteit van de bij deze akte betrokken rechtspersoon heb ik, notaris, ________________
overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de Wet ter voorkoming van _________
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), vastgesteld met behulp van een _______
gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waar die _________
rechtspersoon is ingeschreven. ______________________________________________________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. __________________________________________________
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WAARVAN AKTE is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd dezer akte _______
vermeld. ___________________________________________________________________________________________________
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De ____
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen _
en met de inhoud in te stemmen. ____________________________________________________________________
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen _______
persoon en mij, notaris, ondertekend. ______________________________________________________________

