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STATUTENWIJZIGING

Heden, acht maart tweeduizend tweeëntwintig (08-03-2022) is voor mij, mr. Cornelis
Maarten Franke, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer van mr. Rob Willem
Boudewijn Timmers, notaris te Lisse verschenen:
mevrouw Alessa Mollers, werkzaam op notariskantoor Timmers aan de Heereweg 21
te Lisse, geboren te Leiderdorp op zeven november tweeduizend
De verschenen persoon, verklaarde:
- Te Voorhout is gevestigd en houdt aldaar kantoor aan de 2215 RE Leidsevaart
4 kantoorhoudende stichting: STICHTING FIORETTI TEYLINGEN,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer: 41198151, hierna ook te noemen: “de Stichting”.
- De statuten van de Stichting zijn voor de laatste maal gewijzigd bij akte op vier
april tweeduizend negentien (04-04-2019) verleden voor de (destijds) te
Hillegom gevestigde notaris mr. A.J. Roodhorst.
- Het bestuur van de Stichting heeft in een vergadering op zeven maart
tweeduizend tweeëntwintig (07-03-2022), welke vergadering rechtsgeldig

-

-

werd bijeengeroepen, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om
de statuten partieel gewijzigd vast te stellen.
De ingevolge artikel 14 lid 1 van de statuten van de Stichting voor een
wijziging van de statuten benodigde goedkeuring van de raad van toezicht van
de Stichting is verleend in de vergadering van de raad van toezicht van elf
oktober tweeduizend éénentwintig (11-10-2021), in welke vergadering
overeenkomstig artikel 14 lid 2 van de statuten van de Stichting alle leden van
de raad van toezicht aanwezig waren en welk besluit tot goedkeuring door de
leden van de raad van toezicht unaniem is genomen.
Het bestuur van de Stichting heeft in de hiervoor bedoelde vergadering voorts

besloten de verschenen persoon te machtigen tot het verlijden van de akte van
statutenwijziging.
- Van vorenbedoelde besluit alsmede van vorenbedoelde machtiging blijkt uit
aan deze akte gehechte notulen van gemelde vergadering.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat ingaande heden:
- aan het huidige artikel 8 van de statuten van de stichting de leden 15 en 16
worden toegevoegd; en
- het bestaande artikel 15 lid 2 van de statuten van de stichting in het geheel komt

Bladzijde 2

te vervallen en wordt vervangen door een nieuw lid 2,
zodat de hiervoor bedoelde artikelen na de statutenwijziging zullen luiden als volgt:
Artikel 8 toevoeging van de leden 15 en 16:
15. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of
van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk
uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds
moet zijn aangewezen.
16. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht en de
raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige
volzin, is het bestuur gehouden om binnen zes maanden nadat alle leden van de
raad van toezicht zijn komen te ontbreken, het Nederlands Arbitrage Instituut
te verzoeken één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen.
Indien om welke reden dan ook het Nederlands Arbitrage Instituut vervolgens
niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, is
het bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat
het Nederlands Arbitrage Instituut niet overgaat tot de benoeming van één
nieuw lid van de raad van toezicht, één nieuw lid van de raad van toezicht te
benoemen.
Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag
waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de
raad van toezicht. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de
omstandigheid dat een lid van de raad van toezicht is geschorst of het lid
gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of
andere oorzaken.
Artikel 15 lid 2 wordt vervangen door het volgende:
2. Indien het college van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de Stichting. Een eventueel batig saldo van
de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Het besluit tot ontbinding en de
daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
Voor het overige blijven de statuten van de stichting van volledige kracht en
waarde.
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WAARVAN AKTE,
is verleden te Lisse op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke 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 een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben
kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris om vijftien uur vijftien minuten
(15:15).
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de in Voorhout
gevestigde stichting: Stichting
Fioretti Teylingen, welke luiden als
vastgesteld in de akte van
statutenwijziging die is ondertekend op
acht maart tweeduizend tweeëntwintig
(08-03-2022) voor mr. Cornelis
Maarten Franke, hierna te noemen
'notaris', als waarnemer van mr. Rob
Willem Boudewijn Timmers, notaris
te Lisse.
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15. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of
van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk
uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds
moet zijn aangewezen.
16. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht en de
raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige
volzin, is het bestuur gehouden om binnen zes maanden nadat alle leden van de
raad van toezicht zijn komen te ontbreken, het Nederlands Arbitrage Instituut
te verzoeken één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen.
Indien om welke reden dan ook het Nederlands Arbitrage Instituut vervolgens
niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, is
het bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat
het Nederlands Arbitrage Instituut niet overgaat tot de benoeming van één
nieuw lid van de raad van toezicht, één nieuw lid van de raad van toezicht te
benoemen.
Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag
waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de
raad van toezicht. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de
omstandigheid dat een lid van de raad van toezicht is geschorst of het lid
gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of
andere oorzaken.
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2.

Indien het college van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de Stichting. Een eventueel batig saldo van
de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Het besluit tot ontbinding en de
daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
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