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STATUTENWIJZIGING STIGHTING

18162/HH

Heden, acht en twintig april tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Elisabeth-
lVaria Stigter, notaris gevestigd in Houten
mevrouw Hanka van Gorkum, werkzaam ten kantore van mij, notaris,

kantoorhoudende Het Spoor 72,3994 AL Houten, geboren in 's-Gravenhage op zes"

entwintigmeinegentienhonderdvierenZeSti$,
handelend ter uitvoering van het hierna te vermelden besluit van het bestuur van de

stichting: Stichting Hamlin Fistula Nederland, hierna ook aangeduid met:

S!ng", statutair gevestigd in de gemeente Dordrecht, kantooradres: Geisenruater-

35 in 3991 HK Houten, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer-
1 608951 3.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde'-

De stichting werd opgericht op acht december negentienhonderd zeven eh-
negentig

De statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte op achttien augustus tweeduizend-
elf verleden voor mr. F. Wolthuis, notaris in Leerdam

Besluit tot statutenwiizioinq
ln de op vier februari tweeduizend twintig gehouden vergadering van het bestuur-
van de stichting is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12van de statuten,

rechtsgeldig besloten tot wijziging van artikel 2lid 1en lid 2 onder b en c, a(ikel 4 lid

1 en artikel 8 lid 1 van de statuten. Van gemeld besluit blijkt uit een exemplaar van-
de notulen van de betreffende bestuursvergadering, welk exemplaar aan deze akte-
zal worden gehecht.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelend als

gemeld, dat artikel 2, artikel 4 lid 1 en artikel 8 lid 1 van de statuten met ingang van-
de dao na vandaaq luiden als volgt:
Doel

1. De stichting heeft ten doel
Het financieel en materieel steunen van Hamlin Fistula Ethiopia en voorts al-
hetgeen met de Hamlin ziekenhuizen en het Hamlin College Voor_--
verloskundigen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk-

kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

2,Zijwildezedoelstellingrealiserendoor:
a. het venverven en het (doen) beheren van financidle middelen, in de

b. het financieel ondersteunen van investeringsprojecten van Hamlin Fistula -
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Ethiopia;
c. het genereren van publiciteit over en aandacht voor de thematiek vor-

obstetrische fistels in het algemeen en Hamlin Fistula Ethiopia in het-

3'Destichtingbeoogtniethetmakenvonwinst.
Bestuur: samenstellinq. benoeminq en ontslaq
Artikel4
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen
Boekiaar en iaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting loopt van een juli van een kalenderjaar tot en met-
dertigjunivanhetdaaropvolgendekalenderjaar.

IDENTITEI
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. lk heb haar identiteit aan de hand-
van het daartoe bestemde document vastgesteld
IJLL' I

WAARVAN AKTE is opgemaakt in Houten op de datum die aan het begin van deze-
akte is vermeld
De verschenen persoon heeft vooraf een ontwerp van deze akte ontvangen. De-
inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de verschenen persoon zakelijk-
opgegeven en toegelicht. Ook heb ik de verschenen persoon gewezen op de

gevolgen die voor haar uit deze akte voortvloeien
De verschenen persoon heeft verklaard dat zij van de inhoud van deze akte heeft-
kennisgenomenenmetbeperktevoorlezinginstemt.
Deze akte is vervolgens door mij, notaris, beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna

is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris
(Volgt ondertekening)
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bijzonder.


