
WK/2015.03774.01/WK/YB 

Abma Schreurs Advocaten Notarissen 
Maelsonstraat 18, Hoorn 
Postbus 575 
1440 AN Purmerend 
T 088 433 43 33 
F 088 433 43 00 
info@abmaschreurs.nl 

STATUTENWIJZIGING STICHTING ATLAS COLLEGE 
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Op elf november tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Emile Evert ven 
Wolzogen Kühr, notaris te Hoorn:-----------------
de heer Johannes VERSCHOOR, paspoortnummer: NR733L291, geldig tot twintig
februari tweeduizend achttien, wonende Koepoortsweg 120, 1624 AJ Hoorn, geboren
te Voorburg op vijf oktober negentienhonderdvierenvijftig, hierbij handelend als enig -
bestuurder van de stichting: STICHTING ATLAS COLLEGE, statutair gevestigd te
Hoorn, met adres: Dampten 14, 1624 NR Hoorn, ingeschreven in het handelsregister 
onder dossiernummer 37153438, hierna te noemen: 'de Stichting' en als zodanig -
bevoegd op grond van artikel 15 van de statuten van de Stichting de statutenwijziging 
bij notariële akte vast te leggen. ------------------
De verschenen persoon verklaarde als volgt.-------------
lNLEIDING ----------------------
1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op twee juli tweeduizend

negen voor mij, notaris. --------------------
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op zes

februari tweeduizend twaalf verleden voor mij, notaris.----------
3. Het college van bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op

vijfentwintig februari tweeduizend dertien besloten de statuten te wijzigen. Van dit
besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering. --

GOEDKEURING---------------------

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 15 van de statuten vereist10e---
goedkeuring van:·------------------------

de Gemeente Hoorn is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht-

stuk; --------------------------

de Raad van Toezicht is verleend, zoals blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk. 
STATUTENWIJZIGING -------------------

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met -
onmiddellijke ingang als volgt: ------------------
Artikel 1 Naam-----------------------
De Stichting draagt de naam: Stichting Atlas College. ----------
Artikel 2 Begripsbepalingen-------------------
ln deze statuten wordt verstaan onder:-----------------
a. de gemeente: de gemeente Hoorn; ----------------
b. de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Hoorn; -------
c. de school: de openbare school voor voortgezet onderwijs die door de Stichting in-

stand wordt gehouden;--------------------

d. de wet: de Wet op het voortgezet onderwijs;-------------
e. de Stichting: de Stichting Atlas College.-------------
Artikel 3 Zetel en tijdsduur------------------
De Stichting is gevestigd in de gemeente Hoorn.------------
Artikel 4 Doel------------------------

De Stichting heeft ten doel het geven van openbaar voortgezet onderwijs aan de --




















