	
  

Als bestuurders van de stichtingen Dioraphte, Liberty, Dijkverzwaring en Continuendo
MusartE Foundation (“de Stichtingen”) delen wij u het volgende mede.
Sinds jaar en dag bestaat tussen de Stichtingen een nauwe samenwerking. Zij worden als
een eenheid aangestuurd en hebben dezelfde bestuurders en adviseurs.
Ter vereenvoudiging van de (administratieve) organisatie, versimpeling van procedures en
vermindering van beheerskosten is besloten tot een juridische fusie waarbij Dioraphte als
overblijvende stichting de vermogens, rechten en verplichtingen van de andere drie
stichtingen overneemt.
Deze fusie is op 4 september 2015 door het verlijden van de notariele akte van fusie een
feit geworden. Derhalve bestaan de andere drie stichtingen sedert deze dag niet meer en
is Dioraphte de enige overgebleven entiteit.
Wij willen beklemtonen dat de relaties van de drie verdwenen stichtingen, die voortaan te
maken krijgen met Dioraphte, geen nadelige consequenties als gevolg van deze
verandering zullen ondervinden.
Lopende verplichtingen van de andere drie stichtingen zullen worden nagekomen door
Dioraphte en nieuwe verbintenissen kunnen met haar worden aangegaan.
Tegelijkertijd met deze stroomlijning van de juridische structuur hebben wij besloten tot
een aanscherping van de organisatie van Dioraphte door benoeming van een operationeel
directeur die belast zal zijn met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de
stichting.
Met ingang van 5 september 2015 zal de heer Henk van Stokkom (Van Stokkom
Management & Advies b.v. te Dordrecht) deze taak vervullen.
Stichting Dioraphte is gevestigd te Dordrecht, haar webadres is www.dioraphte.nl.
Op deze site staan ook alle relevante adres- en ANBI-gegevens. Daaronder begrepen
gegevens over de wijze waarop aanvragen, betaalverzoeken en rapportages dienen te
geschieden.
De webpagina www.dioraphte.nl/fusie geeft informatie omtrent toekenningen door
Liberty, Dijkverzwaring en Continuendo MusartE Foundation die nog niet volledig zijn
afgewikkeld.
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