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OMZETTING WONINGBOUWVERENIGING PATRIMONIUM 

Vandaag, éénendertig december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. - 
Jan Marinus Tempelaar. toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het 
protocol van mr. Hans Christiaan Schuurman, notaris met plaats van vestiging - 
Barendrecht------------------------- 
mevrouw MARJAN KRAMP, ten deze woonplaats kiezende ten kantore van - 
Notariskantoor Groenveld en van Houdt 2991 CA Barendrecht, Binnenlandse- 
Baan 136, geboren te Rotterdam op twintig mei negentienhonderd negenenzestig, 
als schriftelijk gevolmachtigde van de heer PETER MANDERS, wonende te _ , - 

Rotterdam, ' , , gëboren te ' op _ _ 
negentienhonderd zestig, (identiteit gecontroleerd aan de hand van zijn paspoort- 
nummer _, ';. afgegeven te Rotterdam op _ 

, I gehuwd met mevrouw "-. _ , bij het verlenen van gemelde-- 
volmacht handelend als alleen zelfstandig bevoegd bestuurder van de statutair te - 
Barendrecht gevestigde vereniging: WONINGBOUWVERENIGING ---- 
"PATRIMONIUM", kantoorhoudende te 2993 LA Barendrecht, Londen 14 16,- 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -- 
nummer 24108167, en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig ------ 
vertegenwoordigende, hierna ook te noemen: "de vereniging", en in die --- 
hoedanigheid bevoegd mede op grond van artikel 42 lid 5 van de statuten van de 
vereniging om vereniging te vertegenwoordigen.--.---------- 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:-------- 

De statuten van de vereniging werden laatst vastgelegd bij notariële akte- 
verleden op dertig augustus tweeduizend zestien voor mij, notaris.---- 
De statuten van de vereniging zijn daarna niet gewijzigd.------- 
Het bestuur heeft op zeven juni tweeduizend achttien een voorstel tot wijziging 
van de statuten van de vereniging gedaan, Van gemeld voorstel blijkt uit --_- 
notulen, welke aan deze akte zullen worden gehecht. ' 
Op grond van artikel 24 lid 3 letter d en e van de statuten van de vereniging is - 
een besluit tot een statutenwijziging aan de voorafgaande goedkeuring van de 
Raad van Commissarissen onderworpen.------------- 
Van de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen van 
gemeld voorstel tot statutenwijziging blijkt uit notulen van een vergadering van, 
de Raad van Commissarissen, op dertig mei tweeduizend achttien waarvan - 
een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht.--------- 
De algemene vergadering heeft overeenkomstig het voorstel van het bestuur 
op achtentwintig juni tweeduizend achttien een besluit genomen om de -- 
rechtsvorm van de vereniging te wijzigen in de rechtsvorm van een stichting - 
een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 2: 18 van het Burgerlijk - 
Wetboek. Van gemeld besluit blijkt uit notulen, welke aan deze akte zullen - 
worden gehecht.---------------------- 
De algemene vergadering heeft op laatstgemelde datum besloten de statuten - 
van de vereniging te wijzigen een en ander overeenkomstig het bepaalde in- 
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