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Heden, zesentwintig april tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Leendert-
Adrianus Plomp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr.
Harriët Janine Bijl-Atsma, notaris te Alphen aan den Rijn:------------
1. de heer Johannes Josines VAN DE GRAAF, geboren te Zoeterwoude op acht-

april negentienhonderd tweeënvijftig (08-04-1952), wonende te 2719 HD>---
Zoetermeer, Goudenregenzoom 100, houder van legitimatie paspoort nummer-
xxxxxxxxxx, afgegeven te Zoetermeer op drie maart tweeduizend zeventien,- 
gehuwd; e 1-------------------------- --

2. de heer Willem Jan VAN DER SLEEN, geboren te 's-Gravenhage op zes januari
negentienhonderd veertig (06-01-1940), wonende te 2719 CV Zoetermeer,--
Victoriagang 86, houder van legitimatie paspoort nummer xxxxxxxxxx, afgegeven
te Zoetermeer op achttien oktober tweeduizend achttien, gehuwd,------- 

te dezen handeland als respectievelijk voorzitter en penningmeester van de stichting:
Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer, statutair gevestigd te gemeent�---
Zoetermeer, feitelijk adres: Stadhuisplein 1 te 2711 EC Zoetermeer, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41153972, en als--
zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna te noemen: "d�e--
stichting" .----------------------------
INLEIDINu-------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:-----------

het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting geheel
te wijzigen;--------------------------
de stichting werd opgericht bij akte verleden voor notaris mr. J. Hulsebosch,- - 
destijds notaris ter standplaats Zoetermeer, op zeven oktober negentienhonderd
vijfentachtig;-------------------------
de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging
op vijfentwintig september negentienhonderd éénennegentig, verleden voor mr. J.
Hulsebosch, destijds notaris ter standplaats Zoetermeer;---------
van het besluit tot wijziging van de statuten blijkt uit een aan deze akte te hechten
bestuursbesluit.--------------------------

STATUTENWIJZIGINu-------------------

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van deze besluiten de- 
statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:---
Naam en Zete,.__ _________________________ _  _ 

Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Gilde Zoetermeer.--------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer.-------------
Doel - ---- ---------------------- -----
Artikel 2---------------- -------------
1. De stichting heeft ten doel:----------------------

a. het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in Zoetermeer;-----
b. het uitdragen van het imago van een organisatie voor overdracht van kennis.

kunde en ervaring door en voor vrijwilligers;--------------
c. het faciliteren van bestaande gilden in hun functioneren en ontwikkeling--

alsmede het stimuleren van de samenwerking tussen bestaande gilden en-
andere (vrijwilligers)organisaties en het zich inzetten voor de oprichting van-
nieuwe gilden;-------------------------
















