
 
 
 
 
 
 

1 

BESLUIT BUITEN VERGADERING INZAKE 

STATUTENWIJZIGING STICHTING 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1. de heer Mark Antonius van Riele, wonende Loenerdrift 71 te 7371 CN Loenen, 

gemeente Apeldoorn, geboren op 29 december 1975 te Zwolle; 

2. de heer Sven Bodo Bernd de Bruijn, wonende Raadhuisstraat 94, 4701 PW 

Roosendaal, geboren op 13 januari 1971 te Heerlen; 

3. de heer Jack Harte, geboren te Surabaja, Indonesië op 12  oktober 1952, wonende 

te 5035 KL Tilburg, Dalempromenade 61, 

 

te dezen gezamenlijk handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van de stichting: 

Stichting Commando & Family Support (CFS), statutair gevestigd te gemeente 

Schiedam, kantoorhoudende Herelsestraat 35 te 4726 AB Heerle, 

handelsregisternummer 69737401, hierna te noemen: de "Stichting", 

 

 

OVERWEGENDE: 

- dat de ondergetekenden het voltallig bestuur van de Stichting vormen; 

- dat het bestuur van de Stichting op grond van artikel 7 lid 5 van de statuten van de 

Stichting ook besluiten buiten vergadering kan nemen; 

- dat het bestuur van de Stichting de statuten van de Stichting wenst te wijzigen; 

 

BESLUITEN: 

1. de statuten van de Stichting partieel te wijzigen conform het ontwerp, opgesteld door 

Hermans & Schuttevaer N.V. te Amsterdam, met kenmerk: "2022.3347.01", waarbij: 

-  artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt: 

  "De stichting draagt de naam: Stichting Commando & Family Foundation 

(CFF)."; 

 

2.  iedere medewerker, werkzaam ten kantore van Hermans & Schuttevaer N.V. te 

Amsterdam, te machtigen om van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte 

te doen blijken, de met het vorenstaande verband houdende 

handelsregisteropgaven te doen en al hetgeen meer te verrichten wat in verband 

met het vorenstaande noodzakelijk of nuttig zal zijn (waaronder in ieder geval 

begrepen het rectificeren van de voormelde akte van statutenwijziging). 
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M.A. van Riele       S.B.B. de Bruijn 
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J. Harte 
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