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VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
SAMENWERKINGSSTICHTING VOOR KATHOLIEK EN OPENBAAR BASIS 
ONDERWIJS IN DORDRECHT EN OMGEVING
(na statutenwijziging genaamd: 
Stichting Nestas Scholengroep voor katholiek en openbaar onderwijs)

Heden, [] tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Anna Henriette Mars, 
toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-
Eelman, notaris te Amsterdam:
[een medewerker van Van Doorne N.V.].
De verschenen persoon verklaart dat:
- het college van bestuur van de stichting: Samenwerkingsstichting voor katholiek 

en openbaar basisonderwijs in Dordrecht en omgeving, statutair gevestigd te 
gemeente Dordrecht, met adres: 3311 KB Dordrecht, Achterom 87, ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 24374006, 
hierna te noemen: de "stichting", op [] tweeduizend tweeëntwintig met inachtneming 
van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk 
te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen 
passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, dat in kopie 
aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage);

- de raad van toezicht van de stichting op [] tweeduizend tweeëntwintig het voormelde 
besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de 
notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal 
worden gehecht (Bijlage);

- de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht conform de wettelijke en statutaire 
voorschriften vanuit haar verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs 
goedkeuring heeft verleend aan de statutenwijziging, waarvan blijkt uit een aan deze 
akte te hechten document (Bijlage);

- de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) conform de statutaire voorschriften 
vanuit de katholieke grondslag van de stichting goedkeuring heeft verleend aan de 
statutenwijziging, van welke goedkeuring blijkt uit het aan deze akte te hechten 
document (Bijlage);

- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op 
éénendertig december tweeduizend éénentwintig, verleden voor mr. Anna Henriette 
Mars, voornoemd notaris te Amsterdam en van kracht per één januari tweeduizend 
tweeëntwintig. 

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als 
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vermeld, de statuten van de stichting bij deze gedeeltelijk te wijzigen als volgt:
Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en luidt als volgt:
1. De stichting draagt de naam: 

Stichting Nestas Scholengroep voor katholiek en openbaar onderwijs."
De stichting kan ook worden aangeduid met verkorte naam: Nestas Scholengroep.

Voor het overige blijven de statuten van volledige kracht en waarde.
Slot akte
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die 
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de 
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.


