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STATUTENWIJZIGING 

Heden, eenendertig oktober tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, m r. Alexander Evert
Blom, notaris te Amsterdam:------------------------

1. de heer -----, geboren te --- op ----------------, 
wonende te ----, houder van een Nederlandse paspoort nummer ----, 
afgegeven te----Amsterdam op twee juni tweeduizend negen, geldig tot twee 
juni tweeduizend veertien, - gehuwd met------------------

2. de heer --------, geboren te ---- wonende te ----, houder van een Nederlands 
rijbewijs nummer ---- ---afgegeven te Amsterdam op vier november 
tweeduizend negen, geldig tot vier november - tweeduizend negentien, ongehuwd en niet 
geregistreerd als partner in de zin van het--geregistreerd; 
----------------------------

te dezen handelend als waarnemend voorzitter casu quo bestuurslid van de stichting: ---
STICHTING ISLAMITISCHE SCHOOL AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam, -
kantoorhoudende aan Jan van Riebeekstraat 11 -13, 1057 ZW Amsterdam, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer: 41207433 - hierna te -
noemen: "de stichting" - en als zodanig krachtens het bepaalde in artikel 10 van haar statuten
tot het verrichten van na te melden rechtshandeling bevoegd. ------------
De verschenen personen gaven, handelend als gemeld, vooraf te kennen:---------
A. De stichting is opgericht bij akte op tien maart negentienhonderd achtentachtig voor mr.

J.C.R. van Reedt Dortland, destijds notaris te Amsterdam, verleden. --------
B. De statuten van de stichting zijn sedertdien gewijzigd bij akte op eenentwintigjuli --

tweeduizend elf voor mij, notaris, verleden. -----------------
C. In de op een oktober tweeduizend twaalf te Amsterdam gehouden vergadering van het -

bestuur van de stichting is, met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten, -
besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen en vast te stellen zoals hieronder -
aangegeven .

./. Van het in gemelde vergadering verhandelde blijkt uit de notulen van die vergadering, -
waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht. --------------

D. Op grond van het bepaalde in artikel 10 van de statuten van de stichting zijn uitsluitend -
minimaal twee leden van het algemeen bestuur met de titel van voorzitter en bestuurslid
bevoegd tot het doen opmaken en passeren van de voor de statutenwijziging vereiste -
notariële akte.----------------------------

Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de -
stichting geheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen -----------
Naam en zet el----------------------------
Artikel 1-------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Islamitische School Amsterdam, bij afkorting -

aangeduid als Stichting ISA. ----------------------

2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam. -----------------
Doel---------------------------------

Notaris Mr A.E. Blom te Amsterdam 




















