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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
(Stichting Bits of Freedom)

Op één julitweeduizend twintig is voor mij, mr. Bastiaan Cornelis Cornelisse, notaris -
met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen
mevrouw Mariolein Lanzino, geboren te Amersfoort op veertein mei
negentienhonderd achtentachtig, wonende te Jan Beftsstraat '16 l, 1111 AR Diemen, -
van Nederlandse nationaliteit en houder van een paspoort met nummer NW2JC5391,
aÍgegeven te Amsterdam op tweeëntwintig maart tweeduizend veertien, ongehuwd en

niet geregistreerd als partner, te dezen handelend in haar hoedanigheid van 

-

bestuurder van: Stichting Bits of Freedom, een stichting, statutair gevestigd in de 
-gemeente Amsterdam en met adres: Prinseneiland 97 H, 1013 LN Amsterdam,

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34121286 (stichting).
De comparant heeÍt het volgende verklaard
het bestuur van de stichting heeÍt op één julitweeduizend twintig besloten de statuten
van de stichting partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen flg2s 

-akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit, dat in -
kopie aan deze akte zal worden gehecht (Biilaqe).
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventien juni 

-
tweeduizend zeventien verleden voor mr. B.C. Cornelisse, notaris met plaats van 

-vestiging Rotterdam
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1 Wijziging A

2 Wijziging B

Artikel 5 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4)jaren -

en kunnen maximaal twee (2) keer worden herbenoemd. De eerste
herbenoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier (4)jaren. 

-Voor de tweede herbenoeming geldt een maximumperiode van één (1) jaar. De
Raad van Bestuur stelt ter zake een rooster op."

Artikel 17 aad 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting

aÍgesloten. Daaruit wordt door het Raad van Bestuur binnen zes (6) maanden -
na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt bestaande uit een 

-balans en een staat van baten en lasten over het aÍgelopen boekjaar. Voorts -stelt de Raad van Bestuur een bestuursverslag op."

Artikel 17 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
u6. De Directeur is belast met de voorbereiding van het plan van aanpak, het 

-
bestuursverslag en de jaarrekening.".
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Artikel 17 aadT wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"7. Na vaststelling van het plan van aanpak, de jaarrekening en het

bestuursverslag zal de Raad van Bestuur ervoor zorgen dat deze documenten -
door de Stichting openbaar worden gemaakt. Van het plan van aanpak mag 

-ook een uittreksel openbaar worden gemaakt."
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De comparant is mij, notaris, bekend
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en 

-
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen 

-prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing
is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten y6n 6ls 
-stichting hierbij gewijzigd als volgt.


