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Blad 1
Heden, eenendertig december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mevrouw mr. Marie-Louise—
van de Geer, notaris gevestigd te Nijmegen
mevrouw Judith Gijsberta Gerda Blankenspoor, kantooradres 6511 TJ Nijmegen, Sint Canisiussingel26, geboren te Elst op zestien september negentienhonderd zevenenzeventig als schriftelijke
gevolmachtigde van mevrouw Femke Harriet Gertine HENKES, wonende te 5236 RB 's
Hertogenbosch, Weegbree 45, geboren te 's-Hertogenbosch op tweeentwintig maart
negentienhonderd achtenzeventig, zich legitimerende met haar paspoort nummer NX8288JJ4,
uitgegeven te 's-Hertogenbosch op zevenentwintig maart tweeduizend zeventien, gehuwd.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende:
Inleiding
Bij een akte op achttien augustus tweeduizend elf verleden voor mr. P.G. van Druten, notaris te
Amsterdam, is opgericht een stichting genaamd Stichting De Upside van Down, gevestigd te 's
Hertogenbosch.
In de bestuursvergadering van deze stichting, vanwege Covid 19 online gehouden op negentien
november tweeduizend twintig is besloten de naam van de stichting te wijzigen.
Het besluit is vastgelegd in no-tulen van diezelfde datum waaruit tevens blijkt dat aan alle
formaliteiten om de statuten te kunnen wijzigen is voldaan.
Bij die gelegenheid werd mevrouw F.H.G. Henkes, voomoemd gemachtigd om de daarvoor
benodigde formaliteiten namens het bestuur van de stichting te verrichten en de hiervoor benodigde—
akten en stukken te ondertekenen.
Volmacht
Mevrouw F.H.G. Henkes, voomoemd heeft volmacht gegeven aan de comparante. Van gemelde
volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse verklaring.
Statutenwijziging
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant dat artikel 1 lid 1 voortaan zal luiden als—
volgt:
Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Upside Down.
Voor het overige blijven de statuten hun voile kracht en waarde behouden.
Slot.
Deze akte is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparante is mij, notaris, bekend.
De inhoudvan de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te—
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris,
ondertekend.
Volgt ondertekening.
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DOORLOPENDE TEKST

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Upside Down, gevestigd in de
gemeente 's-Hertogenbosch, gewijzigd bij akte van statutenwijziging de dato eenendertig december
tweeduizend twintig, verleden voor mr. M.L. van de Geer, notaris te Nijmegen.

Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Upside Down,
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.
. 3. De stichtin.a.is.opgericht voor onbepaalde tijd.
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