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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

STICHTING SCHOONMAAKWERK  

 

 

Op [•] tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Erik Godefridus Vorst, notaris te 

Amsterdam: 

[•]. 

De verschijnende persoon verklaart: 

(A) De raad van commissarissen van Stichting SchoonmaakWerk, een stichting, met 

zetel te IJsselstein en met adres: Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72985852 (de "Stichting"), heeft 

met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden van Gemeente 

IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Stichtse Vecht en Gemeente de Ronde 

Venen, op [•] tweeduizend eenentwintig, besloten tot wijziging van de statuten van 

de Stichting en tot machtiging van de verschijnende persoon om de akte van 

statutenwijziging te doen verlijden. Van de zienswijzen van de gemeenteraden van 

Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Stichtse Vecht en Gemeente de 

Ronde Venen en van de besluiten tot statutenwijziging en machtiging van de 

verschijnende persoon blijkt uit [vijf] stukken, dat aan deze akte wordt gehecht 

(bijlagen). 

(B) De Stichting is opgericht bij akte, op zes december tweeduizend achttien verleden 

voor mr. E.G. Vorst, notaris te Amsterdam. De statuten van de Stichting zijn nimmer 

gewijzigd.  

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de 

verschijnende persoon hierbij in de statuten van de Stichting de volgende wijzigingen aan te 

brengen: 

I. Artikel 1 komt te luiden als volgt: 

1.1 In deze Statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

 "Accountant" betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het 

Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants 

samenwerken; 

 "Bestuur" betekent het bestuur van de Stichting; 

 "Bestuurder" betekent een bestuurder van de Stichting; 

 "Commissaris" betekent een commissaris van de Stichting, daaronder begrepen 

zowel iedere Commissaris A, iedere Commissaris B en iedere Commissaris C, tenzij 

uit de context anders blijkt; 

 "Commissaris A" betekent een commissaris A van de Stichting; 
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 "Commissaris B" betekent een commissaris B van de Stichting; 

 "Commissaris C" betekent een commissaris C van de Stichting;  

 "Directeur-Bestuurder" betekent een Bestuurder met de titel directeur-bestuurder 

als bedoeld in Artikel 4.1; 

 "Gemeente IJsselstein" betekent gemeente IJsselstein, een publiekrechtelijke 

rechtspersoon, met adres: Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 30279625; 

 "Gemeente Lopik" betekent gemeente Lopik, een publiekrechtelijke rechtspersoon, 

met adres: Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik, ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 50029886; 

 "Gemeente Stichtse Vecht" betekent gemeente Stichtse Vecht, een 

publiekrechtelijke rechtspersoon, met adres: Diependaalsedijk 19, 3601 GH 

Maarssen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51681897; 

 "Raad van Commissarissen" betekent de raad van commissarissen van de 

Stichting; 

 "Statuten" betekent deze statuten; 

 "Stichting" betekent de stichting die wordt geregeerd door deze Statuten. 

1.2 In deze Statuten betreffen verwijzingen naar Artikelen verwijzingen naar artikelen 

van deze Statuten, tenzij anders aangegeven. 

II. Lid 4 van artikel 10 komt te luiden als volgt: 

10.4 Uiterlijk op de eerste dag van april van het jaar voorafgaand aan het boekjaar stelt de 

Raad van Commissarissen een begroting en een bedrijfsplan op en zendt deze voor 

een zienswijze naar de gemeenteraden van Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik en 

Gemeente Stichtse Vecht. De Raad van Commissarissen stelt de begroting en het 

bedrijfsplan, met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden van 

Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik en Gemeente Stichtse Vecht. 

III. Artikel 12 komt te luiden als volgt: 

12.1 De Stichting heeft een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen 

bestaat uit drie Commissarissen, te weten één Commissaris A, één Commissaris B en 

één Commissaris C. Is het aantal Commissarissen minder dan drie, dan blijft de Raad 

van Commissarissen volledig bevoegd; de Raad van Commissarissen neemt alsdan 

onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.  

12.2 Slechts natuurlijke personen kunnen Commissaris zijn. Slechts wethouders van 

Gemeente IJsselstein kunnen Commissaris A zijn. Slechts wethouders van Gemeente 

Lopik kunnen Commissaris B zijn. Slechts wethouders van Gemeente Stichtse Vecht 

kunnen Commissaris C zijn. 
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IV. Lid 1 van artikel 13 komt te luiden als volgt: 

13.1 Commissarissen worden benoemd door de Raad van Commissarissen. Telkens 

wanneer Raad van Commissarissen geheel ontbreekt, wordt evenwel één 

Commissaris benoemd door Gemeente IJsselstein, één Commissaris door Gemeente 

Lopik en één Commissaris door Gemeente Stichtse Vecht. 

V. Lid 1 van artikel 21 komt te luiden als volgt: 

21.1 De Raad van Commissarissen is bevoegd deze Statuten te wijzigen, met 

inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden van Gemeente IJsselstein, 

Gemeente Lopik en Gemeente Stichtse Vecht. 

VI. Lid 1 van artikel 22 komt te luiden als volgt: 

22.1 De Raad van Commissarissen is bevoegd de Stichting te ontbinden, met 

inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden van Gemeente IJsselstein, 

Gemeente Lopik en Gemeente Stichtse Vecht. 

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte 

vermeld. 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting 

daarop aan de verschijnende persoon, heeft [hij / zij] verklaard van de inhoud van deze akte 

te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte 

onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, 

ondertekend. 


