Geachte heer Sybesma,
Bijgaand zend ik u de te deponeren tekst voor de statuten van stichting.
De door u aangeleverde tekst heb ik nagelopen en deze is wat mij betreft akkoord.
Voor de statutaire plaats vestiging heb ik wel de plaats Franeker vervangen door de gemeente
Waadhoeke omdat dat wettelijk is voorgeschreven.
Voor de rest bent u bekend met de voorwaarden voor de besluitvorming:
- een besluit tot omzetting waarvoor wettelijk een meerderheid van 90% is voorgeschreven
maar waarvoor geen quorum-eis is
- een besluit tot statutenwijziging genomen met 2/3e meerderheid met een quorum van 2/3
van de leden, dan wel 2/3e meerderheid in een 2e vergadering zonder quorum eis. De 2e
vergadering moet minimaal en maximaal 4 weken na de eerste vergadering worden
gehouden.
- na het nemen van de besluiten moet toestemming van de rechtbank worden gevraagd.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet
J.W. Kram

Let op: in verband met veiligheid en privacy verzenden wij bijlagen via AttachingIT. De bijlage bij deze
e-mail kunt u downloaden door op de groene button te klikken. Dit kan tot twee weken na de datum
van verzending van dit bericht. Daarna is de link uit privacyoverwegingen niet meer geldig.
Jelsma Koelma Notarissen en Juridisch Adviseurs
A.M. van Schurmansingel 51-53
8801 JR Franeker
----------------------------------------------Postbus 10
8800 AA Franeker
----------------------------------------------Tel. 0517 - 39 45 41
Fax. 0517 - 39 68 34
Deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn alleen bestemd
voor de geadresseerde. Bij verkeerde adressering wordt u verzocht de verzender daarvan op de
hoogte te stellen door beantwoording van deze e-mail en deze met eventuele bijlagen vervolgens te
verwijderen uit uw systeem.
Op al onze verrichtingen zijn algemene voorwaarden van toepassing, welke u kosteloos op uw
verzoek worden toegezonden en terug te vinden zijn op onze website www.netwerknotarissen.nl

