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Heden, negentien augustus tweeduizend eenentwintig (19-08-2021) -------------------------------verscheen voor mij, Mr. Adam Elzinga, notaris te Assen: --------------------------------------------de heer GERRIT GUIDO ALEXANDER HOEK, geboren te Hellendoorn op eenentwintig ---april negentienhonderdnegenenzestig (21-04-1969), wonende Morgenster 8, 7443 LA ---------Nijverdal, gemeente Hellendoorn, legitimatiebewijs: rijbewijs (afgegeven in de gemeente ----Hellendoorn op zeventien november tweeduizend zeventien (17-11-2017)) nummer:-----------nummer: -----------5564669850, gehuwd. --------------------------------------------------------------------------------------VOORAF ----------------------------------------------------------------------------------------------------De comparant verklaarde vooraf: -------------------------------------------------------------------------- dat de Stichting genaamd: STICHTING DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, -----statutair gevestigd te Assen, kantoorhoudende Westerbrink 1, 9405 BJ Assen is -----------ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord------------Nederland onder nummer 54067162 (RSIN 851143465);---------------------------------------dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd op drieëntwintig augustus tweeduizend achttien -(23-08-2018) bij akte verleden voor genoemde notaris mr. Adam Elzinga; ------------------dat thans de behoefte bestaat om het doel en een aantal andere artikelen van de Stichting te wijzigen; ---------------------------------------------------------------------------------------------- dat conform de statuten er een besluit tot wijziging van de statuten is genomen door het--bestuur van de Stichting en dat deze voorgenomen wijziging schriftelijk is goedgekeurd -door de Provincie Drenthe waarvan blijkt uit een aantal schriftelijke stukken welke aan de
onderhavige akte zijn gehecht, zodat de statuten thans rechtsgeldig gewijzigd kunnen ----worden; --------------------------------------------------------------------------------------------------in gemeld besluit is de comparant gemachtigd om het besluit tot wijziging uit te voeren -en de akte van statutenwijziging te ondertekenen. -----------------------------------------------TER UITVOERING van het genomen besluit en gelet op de verleende goedkeuringen -------verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting Drentse Energie Organisatie met ingang van heden in zijn geheel te wijzigen als volgt: ----------------------------BEGIN NIEUWE STATUTEN --------------------------------------------------------------------------Artikel 1. Begripsbepalingen -----------------------------------------------------------------------------In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: ----------Bestuur: het bestuur van de Stichting; ------------------------------------------------------------------Provincie Drenthe: de Provincie Drenthe, statutair gevestigd te Drenthe, kantoorhoudende --Westerbrink 1, 9405 BJ Assen; ---------------------------------------------------------------------------Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar ---------------communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen;
Statuten: de statuten van de Stichting; ------------------------------------------------------------------Stichting: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. -------------------------------Artikel 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel -----------------------------------------------------------------------------------------------De Stichting draagt de naam: STICHTING DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE. -------De Stichting is gevestigd te ASSEN. --------------------------------------------------------------------Artikel 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Doel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

De stichting stelt zich ten doel: het er aan bijdragen dat de klimaatdoelstellingen van de--provincie Drenthe zoveel mogelijk zullen en kunnen worden gerealiseerd. ------------------De stichting zal zich hiertoe richten op het benutten van kansen om projecten die de -----uitstoot van koolstofdioxide (CO2) reduceren, op te starten en/of te begeleiden alsmede -op het wegnemen van knelpunten die de realisatie van deze projecten (kunnen) -----------belemmeren. -------------------------------------------------------------------------------------------2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:-------------------------------------a. het (in financiële zin) ondersteunen van projecten en activiteiten van ------------------organisaties/instanties en bedrijven die de uitstoot van koolstofdioxide (CO2)--------reduceren en worden gerealiseerd in Drenthe; ----------------------------------------------b. het (doen) verstrekken van leningen alsmede het ter leen aannemen van gelden en --het sluiten van overeenkomsten met andere initiatieven die onder het in lid 1 ---------beschreven doel vallen alsmede het (doen) uitvoering geven aan dergelijke -----------initiatieven; ---------------------------------------------------------------------------------------c. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, -valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; ----------------------------------d. het overdragen (al dan niet ten titel van beheer) van schuldvorderingen en ------------vermogenswaarden in het algemeen. ---------------------------------------------------------3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. -------------------------------------------Artikel 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Vermogen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -------------------------------------a. subsidies en andere bijdragen; -----------------------------------------------------------------b. schenkingen, erfstellingen en legaten; --------------------------------------------------------c. alle andere verkrijgingen en baten. -----------------------------------------------------------2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van ------------------boedelbeschrijving. -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Aantal bestuursleden ----------------------------------------------------------------------------------Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) leden. -----------------------Adviesrol benoeming bestuursleden Provincie ---------------------------------------------------De bestuursleden zullen door het Bestuur benoemd worden, met dien verstande dat-------alvorens over te gaan tot benoeming van een bestuurslid, de antecedenten van het --------betreffende kandidaat-bestuurslid schriftelijk ter kennisneming en advisering naar de ----Provincie Drenthe zullen worden gezonden. De Provincie Drenthe zal vervolgens ten ----aanzien van het kandidaat-bestuurslid binnen zes (6) weken haar advies uitbrengen aan --het Bestuur.---------------------------------------------------------------------------------------------Profielschets/functieprofiel --------------------------------------------------------------------------Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van het Bestuur, daartoe worden --door of namens de Stichting profielschetsen/functieprofielen voor bestuursleden ----------opgesteld. Deze profielschetsen/functieprofielen en de eventuele aanpassingen daarvan --zullen steeds ter goedkeuring naar de Provincie Drenthe worden gezonden. -----------------
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