Stichting Platform Theoretische Leerweg (Platform-TL)
akte van statutenwijziging

ref: jvm/jvm/2017.000522.01
Vandaag, woensdag twaalf april tweeduizend zeventien, verscheen Willem Petrus Maria
Brantjes, notaris in Utrecht:
-

Lambertus Johannes Antonius Engbers; hij is geboren in Hellendoorn op vijf november
negentienhonderd zevenenveertig; hij is niet getrouwd en is geen geregistreerd partner;
hij woont op het adres: Louise Kerlinghof 22, 3571 TR in Utrecht; zijn identiteitsbewijs is
een rijbewijs met nummer 4913726602.

De verschenen persoon, door het bestuur van de hieronder genoemde stichting aangewezen om
deze akte te ondertekenen, verklaarde het volgende.
BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING



De stichting: Stichting Platform Theoretische Leerweg, statutair gevestigd te Utrecht,
kantoorhoudende op het adres: Louise Kerlinghof 22, 3571 TR in Utrecht, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30260090,
hierna ook te noemen: «de stichting», is opgericht bij akte op tweeëntwintig april
tweeduizend negen verleden voor R.P. Kok, notaris te Tiel; haar statuten zijn nadien nooit
gewijzigd.



Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van zeven april tweeduizend
zeventien besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een
uittreksel uit de notulen van die vergadering, dat aan deze akte is gehecht.



Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten
gestelde vereisten. Bij het besluit tot statutenwijziging is de verschenen persoon
aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.



Ter uitvoering van genoemd besluit worden bij deze akte in de statuten van de stichting
de volgende wijzigingen aangebracht:
STATUTENWIJZIGING

I.

Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
«1.

a.

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat - met inachtneming van het
in dit artikel bepaalde - uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal leden
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die namens de aan het Platform-TL deelnemende scholen in het algemeen
bestuur zitting hebben; het aantal bestuursleden bedraagt ten minste vijf.
b.

Het algemeen bestuur benoemt zelf - met inachtneming van het in dit artikel
bepaalde - zijn nieuwe bestuursleden.

c.

De leden van het algemeen bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris of
penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
Indien het voor het algemeen bestuur niet mogelijk is om uit haar midden
een geschikte voorzitter te kiezen; dan kan, in afwijking van het hiervoor in
onderdeel a bepaalde, door het algemeen bestuur een extra bestuurslid
worden benoemd die niet namens een aan het Platform-TL deelnemende
school in het algemeen bestuur zitting heeft. Dit extra benoemde bestuurslid
zal alsdan de functie van voorzitter hebben.

d.

Het algemeen bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de
eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting.

e.

Overal waar in deze statuten wordt gesproken over ‘bestuur’ respectievelijk
‘bestuurder’ of ‘bestuurders’, wordt hiermee het ‘algemeen bestuur’
respectievelijk ‘een lid van het algemeen bestuur’ of ‘leden van het algemeen
bestuur’ bedoeld.».

II.

Artikel 4 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
«2.

a.

Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur.

b.

Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf leden; in ieder geval hebben
daarin een voorzitter, een secretaris en een penningmeester zitting.

c.

De voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester van het algemeen
bestuur is in die hoedanigheid lid en voorzitter, secretaris respectievelijk
penningmeester van het dagelijks bestuur.

d.

De taak van het dagelijks bestuur is:
-

het voorbereiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur;

-

het voorbereiden, bekendmaken en uitvoeren van de besluiten van
het algemeen bestuur;

e.

-

het beheren van de financiële middelen van de stichting;

-

het uitoefenen van de dagelijkse leiding van de stichting.

Nadere bepalingen voor het functioneren van het dagelijks bestuur kunnen
worden vastgelegd in een regelement als bedoeld in artikel 9 van deze
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statuten.».
HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van zijn
identiteitsbewijs, zodat hij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Hij heeft verklaard dat hij een
concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte
ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in
Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 12 april 2017
Willem Petrus Maria Brantjes, notaris
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