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STICHTING ALZHEIMER LAB 08-09-2020

(NIEUWE NAAM: STICHTING TEAM ALZHEIMER) 2

Heden, acht september tweeduizend twintig,

verscheen voor mij, rnr. IJsbrand Cornelis van Straten, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.

Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam. in die hoedanigheid hierna te noemen

‘notaris”:

mevrouw mr. Maria Elizabeth Janna Heijboer, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM

Amsterdam, geboren te Kapelle Biezelinge op achttien februari negentienhonderd drieënnegentig.

De comparant verklaarde als volgt:

• de statuten van Stichting Alzheimer Lab, een stichting met zetel te gemeente

Amsterdam, adres De Boelelaan 111 7, 1081 HV Amsterdam en ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 61372773 (de “stichting”), zijn laatstelijk gewijzigd bij

akte verleden op negentien december tweeduizend zeventien voor mr. M.A.J. Cremers,

notaris te Amsterdam;

• op grond van artikel 11 .1 van de statuten van de stichting is het bestuur bevoegd de

statuten te wijzigen, nadat het bestuur de raad van advies in de gelegenheid heeft gesteld

daarover advies uit te brengen;

• het bestuur heeft de raad van advies in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over

de voorgenomen statutenwijziging en de raad van advies heeft positief advies

uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging; en

• het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting gedeeltelijk

te wijzigen en om onder meer de comparant aan te wijzen om de statutenwijziging tot

stand te brengen.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting

gedeeltelijk te wijzigen, zodat:

Artikel 1.1 komt te luiden als volgt:

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Team Alzheimer.

Slotbepaling

Aan deze akte wordt een kopie van het bestuursbesluit gehecht waaruit blijkt van de in het hoofd

van de akte vermelde besluiten.

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de

akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Stibbe
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Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de

verschenen persoon en mij, notaris, om veertien uur twintig minuten.

(Getekend): M.E.J. Heijboer, IJ.C. van Straten.

Uitgegeven VOOR AFSCHRIFT door mij,
mr. IJsbrand Cornelis van Straten, kandidaat-
notaris, als waarnemer van mr. Manon Anna
Justina Cremers, notaris te Amsterdam.
Amsterdam, 8 september 2020.

Stibbe
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BESTUURSBESLUIT STICHTING
STICHTING ALZHE1MER LAB
(NIEUWE NAAM: STICHTING TEAM ALZIIEIMER)

DE ONDERGETEKENIWN:

(1 ) A.J.M. Loownan:

(2) N.G.M. 1)ellaert: en

(3)J.H. Smit.

tezamen vormend het oItallige bestuur van Stichting Alzheirner Lab. een stichting met zetel te
Amsterdam. adres De Eloelelaan III?. lOS 1 11V Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 61372773 (dc “Stichting”).

ovERwE(;EN DAT:

• het bestuur voornemens is de naam van de Stichting te wijzigen in Stichting Team Alzheimer:

• op grond van artikel 11(1 ) van de statuten het bestuur bevoegd is de statuten te vij/igen. nadat het
bestuur de raad van advies in de gelegenheid heeft gesteld daarover advies uit te brengen:

• het bestuur de raad van advies in de gelegenheid heeft gesteld advies uit te brengen over de
voorgenomen statutenwijziging en de raad van advies Ipositief advies heeft uitgebracht
heeft afgezien van het recht advies uit ie brengen] met betrekking tot de voorgenomen
statutenwijziging: en

• artikel 7(C)) van de Statuten besluitvorming van het bestuur buiten vergadering toestaat.

BESLUITEN hierbij:

(4) de Statuten gedeeltelijk te wijzigen overeenkomstig dc coneeptakte van statutenwijziging,
opgesteld door Stibbe te Amsterdam met kenmerk MEII/60L LS83l 1753500: en

(5) iedere bestuurder van de Stichting alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notariële paralegal van
Stibbe te Amsterdam aan te wijzen om de akte van statutenwijziging te ondertekenen en
om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de aangewezen persoon nuttig of
nodig is hij het tot stand brengen van de statutenwijziging.

[haiultckc,zingen;agina o/g!]

Getekend te , /44SWt (plaats) op
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