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De heer W.J. van Sijl
Walkade 17
3401 DR IJSSELSTEIN

: 25 februari 2005
: 2004826021AB/Iv{S
: statutenwijziging Stichting Boogbrug Vianen

Geachte heer Van Sijl,

Hierbij zend ik u het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Utrecht.

MANS
ISSEI{

Usselstein
onze ref
inzake

)

mr AJ. Blokhuis . mrJ,W.P,M, Akkefians
Kandidaat-notarissen:
mw. mr H.M. Soede . mw. mr A.M.A.M. van Lexmond
mr J.H. van Hoogstraten . mw mrJ.B. de Bruin

Poslbank 53.21.172.
Rabobank 15.92.22.4&.
ABN AMRO Bank 44.76.13.0A1.
ING Bank 69.00.15.925.

Poortdijk 30, 3402 BS ljsselstein.
Postbus 319, 34OO AH Usselstein.
Telefoon: O3O 688 12 12.
Telefax: O3O 688 80 18.

A.J. Blokhuis
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?:, )KAMER VAN KOOPHANDEL

.UTRECHT
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Dossiernummer: 3 0150201 Blad 00001

Uiltreksel uit het handelsregister van de Kaner van Koophandel- en Fabrieken
voor Utrecht en omstreken

Rechtsvorm
statutaire naam
Statutaire zetel-
Adres
Tele foonnumrner
8&te van oDri-cht.inq
lce raacsie scacuien-

wi j  z iging

.aFialr f ina

: SEichting Boogbrug Vianen
.  T.TcFA l  c l -  a i  n

:Walkade 1-5, 3401DR Ialsselstein Ut
z 030-6872934
:03-06-1998

:L7 -02-2005

Bestuurder(s) :

Naam
Geboortedatum en
Adres
Infunct ietreding
' Ia te_L

Bewoegdheid

:van Sij1, Wilhelnus ,fohannes
-p1aat s :  02-05-1955, I , fsselstein

:Wa1kade 17, 340]-DR lJsselstein Uts
:03-06-L998
: Bestuurder
: All-een/zelf standig bevoegd

een gel voorzr_en van een

Utrecht,  23-02-2005

Voor

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRlEKEN VOOR UfRECHf EN OMSfREKEN
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Posibus 31':j
3400 AH Usselslein (U)

-1-

Doorlopende tekbt van de statuten van de te IJsselstein
gevest igde st icht ing:  St icht ing Boogbrug vianen, zoals
deze luiden na statutenwi j  z ig ing ,  b i j  akte op
17 februar i  2005 ver leden voor I4r  A.J.  Blokhuis 

'notar is oevest iqd te IJsselstein.

-  Naam, Zet.ef  en Duur -  -  -  -
- - - - - - - - - -  ArEikel  1-_-_-

1. De st icht ing draagt a" . t -"*- .  SIICHTING BOOGBRUG VIANEN. -
) .  7, i i  heeff  haar zetel  in dc . rFmccnfF TJSsel-Stein
3. De st icht ing is opger icht  voor onbepaalde t i jd.

Doef ----- - -
Artikel 2
1. De stichtins heeft ten doel:

het behouden van de twaalf bruggen
kader van het fujkswegenplan 1927;

over de grote rivieren die gebouwd zijn in het

het onder de aandacht brengen van de waarden en de schoonheid van deze bruggen;
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of -

daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichtins tracht haar doel onder meer te verwezenliiken door :

- het voeren van procedures voorzover dit voor het voortbestaan van de bruggen
noocizakel i jk ' r ,

- het leggen van verbindingen tussen de bruggen waardoor de waarden en de -

schoonheid van de bruggen herkend worden;-
- het organiseren van exposities, Iezingen en symposia met de bruggen als -

onderwerp;
- het in de publiciteit brengen van de bruggen.
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