




STATUTENWIJZIGING 1 

Zaaknummer: 26219 

Vandaag, eenendertig december tweeduizend dertien, verscheen voor mij, ----
Meester Hendrik Jan de Jong, notaris met de plaats van vestiging de gemeente 

Schagen, kantoorhoudende aan de Schagerweg 53 te Schagerbrug:--------------
de heer Gerrit Jan Dekker, geboren te ..... op.............. 

, wonende te ........., (legitimatie: een geldig 

Nederlands Rijbewijs met -------nummer ), gehuwd; 
-------------------------------------------------------ten deze handelend als 

gevolmachtigde namens:-------------------------------------
1.de heer Adrianus Jacobus Maria de Wit, geboren te .......... op 

.................., wonende te ............... (legitimatie: 

een geldige identiteitskaart met --------nummer ), 
gehuwd;----------------------------------------------------die deze volmacht 
heeft verstrekt als voorzitter van het bestuur van de ---Stichting: Stichting 

Regionaal Opleidingen Centrum Kop van ---------Noord-Holland, 

opgericht op vijfentwintig mei negentienhonderd --------tweeënnegentig, 
gevestigd te Den Helder, feitelijk gevestigd Sperwerstraat 4 (postcode: 
1781 XC), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel voor Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 
-----41240896, en als zodanig bevoegd terzake van deze statutenwijziging 
de - laatstgenoemde stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen; 
----------------

2. de heer Henk van Eijk, geboren te ................op .............., wonende 

te ................. (legitimatie: een geldig Nederlands paspoort met ---
nummer ), gehuwd;
-------------------------------------------------die deze volmacht heeft verstrekt 
als directeur van het -----------------------rechtspersoonlijkheid bezittend 
openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 - lid 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke --regeling 

Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland, gevestigd te -Alkmaar, 
feitelijk gevestigd te Alkmaar, Hertog Aalbrechtweg 32 ---------(postcode 
1823 DL), correspondentieadres: Postbus 9150, Alkmaar -------(postcode 
1800 GD), en als zodanig bevoegd terzake van deze -------------
statutenwijziging de gemeenschappelijke regeling rechtsgeldig te ---------
vertegenwoordigen;------------------------------------------------------------------

3. de heer Erik Heemskerk, geboren te ..........op .............., wonende te 

Alkmaar,  (legitimatie: een geldig -----------Nederlands rijbewijs met 
nummer ,
------------------------------die deze volmacht heeft verstrekt als 
gevolmachtigde namens de naamloze vennootschap Noorderkwartier

N.V., opgericht op zeventien december -

























Uittreksel uit de notulen van 
de bestuursvergadering 
van Stichting Steunstichtina Rataplan Beheer, hierna te noemen: stichting 

h d �· V\ � r. 1 cle.< b ge ou en te ..................... i-i.C. .... '.1-:v:': ...................... op "l 2.... decem er 2013 

Aanwezig zijn: 

1.de heer Adrianus Jacobus Maria de Wit, geboren te ......... op ..............
, wonende te .........,(legitimatie: een geldige 
identiteitskaart met nummer .............), gehuwd;
die aanwezig als voorzitter van het bestuur van de Stichting: Stichting Regionaal

Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland, opgericht op vijfentwintig mei
negentienhonderd tweeënnegentig, gevestigd te Den Helder, feitelijk gevestigd
Sperwerstraat 4 (postcode: 1781 XC), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel voor Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 41240896;

2.de heer Henk van Eijk, geboren te ............op .............
, wonende te ............., (legitimatie: een
geldig Nederlands paspoort met nummer ..........., gehuwd;
die aanwezig is namens de gemeenschappelijke regeling "Werkvoorzieningsschap
Noord Kennemerland", in zijn hoedanigheid als direkteur van het rechtspersoonlijkheid 
bezittend openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen: gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland, 
gevestigd te Alkmaar, feitelijk gevestigd te Alkmaar, Hertog Aalbrechtweg 32 (postcode 
1823 DL), correspondentieadres: Postbus 9150, Alkmaar (postcode 1800 GD);

3.de heer Erik Heemskerk, geboren te ............. op 
................, wonende te .............., (legitimatie: een geldig
Nederlands rijbewijs met nummer),
die als gevolmachtigde aanwezig is namens de naamloze vennootschap
Noorderkwartier N.V., opgericht op zeventien december negentienhonderd
negenennegentig, gevestigd te Schagen, feitelijk gevestigd te Schagen, Witte Paal 122
(postcode: 1742 NW), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
voor Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37087652;

· welke rechtspersonen het voltallig bestuur uitmaken van de stichting: Steunstichting
Rataplan Beheer, gevestigd te Schagen, hierna te noemen: de stichting.

Als voorzitter wordt voor deze gelegenheid aangesteld de Stichting: Stichting Regionaal
Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland ten deze vertegenwoordigd door de heer
A.J.M. de Wit voornoemd. De voorzitter opent de vergadering.

Hij constateert dat de vergadering op de volgens de statuten voorgeschreven wijze is
bijeengeroepen, en dat ook overigens aan alle formaliteiten uit de wet en statuten is voldaan,
zodat rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen.



De voorzitter stelt aan de orde het agenda punt: 

statutenwijziging van de stichting: Steunstichting Rataplan Beheer, overeenkomstig het 
ontwerp van de statuten d.d. 31 oktober 2013 van Het Zij per Notariskantoor te 
Schagerbrug, waarbij onder meer: 

het minimaal aantal bestuursleden wordt gewijzigd van 3 naar 1 persoon; en 
een raad van toezicht wordt ingesteld bestaande uit tenminste 3 personen met 
controlerende taken ten aanzien van het bestuur en specifiek benoemde besluiten. 

stemming 
het voltallig bestuur stemt in met deze wijziging van de statuten van voornoemde 
stichting en verstrekt de heer Gerrit Jan Dekker, geboren te ..................op 
........................., wonende te ....................... volmacht om namens 
de steunstichting zorg te dragen het effectueren van deze statutenwijziging. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 




