AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHïING LEEF, VOOR JE HEï
VERGEET!
782481kv
Vandaag, zestien juli tweeduizend twintig, verschunt voor mij mr. Marcel Stephan.
ten Brinke, notaris te
rnevrouw Jolanda Beerendonk, wonende

Zaanstad.-

, van Nederlandse nationaliteit, houder van een

paSpoort,nummerlnluitgegeVenteAmsterdam0pzevenentwintig
junitweeduizendzevèntièn,ongehuwdengeengeregistreerdpartner;

ten deze handelend in haar hoedanigheid van bijzonder gemachtigde van de
bestuursvergadering van de stichting stichting Leef, voor je het vergeet!,-

hiernatenoemen:,,deStichting,,,statutairgevestigdtegemeenteAmsterdam, kantoorhoudende

reven in het
van de
el onder nummer 72709642.De comparante, handelend in kwaliteit als gemeld, verklaart:
Het bestuur van de Stichting heeft op zeven juli tweeduizend twintig (07-07-2020)
besloten om de statuten van de Stichting te wijzigen zoals hierna is vermeld.
Voorts werd aan (onder meer) d e comparante machtiging verleend om de
vereiste akte van statutenwijzigi ng te verlijden.
Van de besluitvorming blijkt uit het bestuursbesluit buiten vergadering die aan-akte is gehecht (annex í ).
De statuten van de Stichting luiden tot op heden zoals zij zijn vastgesteld bij akten oprichting, op acht en twintig september tweeduizend achttien (2s-09-2019)verleden voor mij, notaris.
ïer uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit verklaart de compara[te,-_-_handelend in kwaliteit als gemeld, dat artikel 3 van de statuten van de StichtinEwordt gewijzígd als volgt:
3.

-

Doel.
De Stichting heeft ten doel het mogelijk maken om voor en met ouderen, dieopgenomen zijn in verpleeg- of verzorgingstehuizen, of op andere manieren*
afhankelijk zijn van (mantel)zorgers,, evenementen mee te maken ën te ...*organiseren, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en

1.

anderHierdoor zullen voor deze mensen herinneringen gaan leven en l"net hunnaasten nieuwe herinneringen gecreëep§ vyerdsn.-

verbandhoudt,daartoebehoortenlofdaartoebeVorderlijkkanzijn'-

Het streven is om, naast het gevoel van verlies door de beperkingen van deouderdom, contact te maken vanuit wat er nog wel mogelijk is. Dàarbij wordtmuziek ingezet, om zingen en dansen uit te nodigen, zodat het zorgen even*
vergeten kan worden en ruimte kan ontstaan voor nieuwe herkenning
contact.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het bijeenbrengen van gelden voor het bekostigen van de evenementenen activitelten;
- het creëren van zoveel mogelijk contactmomenten in de vorm vàoevenementen en activiteiten, waar in de doelgroep behoefte aan i§.--De Stichting heeft niet ten doel het maken van wiÀst.

in--

3.

