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Dossier 42720
Annex aantal: I
- volmacht

RECTIFICATIE STATUTENWIJZIGING (1 93)
Heden, acht en twintig juni tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Marcel Rompes, notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel, plaats van vestiging gemeente
Zuidplas
COMPARITIE:
Maria Wilhelmina Slingerland, werkzaam ten kantore van lnr. Marcel Rompes, notaris, aan het Raadhuisplein 19 te 2914 KM Nieuwerkerk aan den lJssel, geboren te Moordrecht op tien februari negentienhonderd zeventig, identiteitskaart
- nuÍrmer IY371F600 te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de
stichting: Stichtine Taal en Theater Studio de Bakkerii, statutair gevestigd te gemeente Rotterdam, kantoorhoudende le 3037 EM Rotterdam, Bergweg293, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 54091470, van wie de
identiteit is vastgesteld en geverifieerd aan de hand van het uittreksel uit voormeld
handelsregister, zulks ter uitvoering van het daartoe strekkende bestuursbesluit, bevattende de statuten van de stichting geen regelinginzake tegenstrijdig belang,
derhalve bevoegd de stichting te vertegenwoordigen, Stichting Taal en Theater
Studio de Bakkerij hierna ook te noemen: stichting
hoedanigheid verschenen perso(oln(en)
Indien in deze akte gesproken wordt van "verschenen persoon", dan wordt daarmee aangeduid de betreffende verschenen persoon, handelend als hiervoor ge
meld, tenzij het tegendeel is bepaald of uit het tekstverband blijkt.
Indien een verschenen persoon in deze akte handelt als schriftelijk gevolmachtigde van een partij bij deze akte, dan blijkt dat uit de alsdan aan deze akte gehechte
onderhandse akte(n) van volmacht,tenzij het tegendeel is bepaald of uit het tekstverband blijkt.

VERKLARINGEN

P ARTIJIFNì:

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde

I.INLEIDIN

akte van statutenwijziging, op negentien januari tweeduizend zeventien verle den voor mij, notaris, heeft de stichting haar statuten gewijzigd met de bedoeling
dat deze voldoet aan de wettelijke eisen voor een ANBl-stichting
Thans is gebleken dat de belastingdienst nog meer eisen stelt om de ANBl-status
te kunnen behouden
De stichting wil daarom voormelde akte van statutenwijziging rectificeren en zodanig dat de statuten voldoen aan de wettelijke eisen voor een ANBl-status, waartoe het bestuur van de stichting blijkens de aan deze akte gehechte volmacht zo
nodig heeft besloten en waartoe de Raad van Toezicht van de stichting blijkens de
aan deze akte gehechte volmacht haar goedkeuring heeft verleend.

Bij

-

A
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Rectificatie
Op grond van het vorenstaande gaan het bestuur en de Raad van Toezicht van de
stichting bij deze over tot rectificatie van de statuten in gemelde akte van statutenwijziging, waardoor de tekst van de statuten thans komt te luiden als volgt:-

STATUTEN
,A.ANDUTDI:\_GEN
1. De koppen boven bepalingen in deze akte dienen slechts voor de leesbaarheid
2. Met de aanduiding "BWr" wordt bedoeld het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
3. Artikel-nummers van het BW of andere teksten geplaatst tussen [ ] dienen
slechts als aanduiding van de bron voor de betreffende bepaling in de statuten
en zijn dus geen onderdeel van de statuten zelf.
4. Een aanduiding in enkelvoud omvat eveneens de aanduiding in meervoud en
omgekeerd , tenzij het tegendeel blijkt of uitdrukkelijk is bedoeld.
5. Voor een aanduiding in mannelijke vorm dient de vrouwelijke voÍn te worden gelezen als het aangeduide wouwelijk is en omgekeerd, tenzlj het tegendeel blijkt of uitdrukkelijk is bedoeld.
6. Onder schriftelijk wordt verstaan per post, per telefax, per e-mail, of via enig
ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht
te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

1.
2.

De stichting draagt de naam: Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij.
Zïlheeft.haar zetel in de gemeente Rotterdam.

-

DOEL
Artikel2

1.

2.

De stichting heeft ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het alge
- meen nut beogen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijks
belastingen juncto artikel 1a sub b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994 en wel met name door:
- het verbeteren en aanleren van taalcommunicatie bij diverse doelgroepen
door middel van theatrale educatieve projecten;
- het ontwikkelen van theaterproducties die het publiek op een, voor hen vernieuwende manier, met taal in aanraking brengt;
- het ontwikkelen van theaterteksten die ontstaan vanuit verhalen uit de
stad en de buurt die speelbaar zijn voor diverse groepen;
en/of het doen van ideele uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het kanalise ren, organiseren en/ofbegeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar
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3.

stellen van know-how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlij king van het doel kunnen bijdragen.
De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk [artikel la sub a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1 9941.

VERMOGEN
Artikel3
A. VORMING VERMOGEN
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en
- alle andere verkrijgingen en baten.
Een aanvaarding van een erßtelling dient in principe een beneficiaire aanvaarding
te zijn.
Indien aan een legaat ofgift een last is verbonden, behoeft de aanvaarding daarvan een besluit met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
B. DONATEURS
De stichting kan donateurs hebben, waarvoor het volgende geldt.
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
2. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te
ooen emqlgen.
3. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de stichting een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld. 4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten (in een reglement) zijn toegekend en opgelegd.
5. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende stichtingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
C. ONAFHANKELIJKHEID INZAKE VERMOGEN
Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon mag over het vefinogen van de
stichting beschikken als ware het zijn eigen vennogen [artikel la sub c Uiwoe
ringsre geling Algemene wet inzake rij ksbelastingen I 9 94]
In verband daarmee mag niet één persoon de meerderheid van de zeggenschap
hebben in de stichting, ook niet via doorslaggevende stem bij staking van de
stemmen.
D. HOEVEELHEID VERMOG
De stichting houdt niet meer vennogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van
de stichting [artikel lb Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen
ree41

BESTUUR
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Artikel4

1.

2.

3.

4.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid
Bij de benoeming van de bestuursleden dienen de regels van de belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b Al gemene wet inzake rijksbelastingen in acht te worden genomen.
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het vorenstaande - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld met inachtneming van het bepaal
de in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
- en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen
ook door één persoon worden vervuld.
Het bestuur kan een bestuurder ook een andere titel verlenen, bijvoorbeeld:
directeur
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. In afivijking daarvan
kan bij de benoeming ook worden bepaald dat een bestuurder voor een be
paalde periode wordt benoemd, hetgeen alsdan duidelijk in de notulen dient
- te
worden vastgelegd.
De bestuurder die voor een bepaalde periode is benoemd, is onmiddellijk her
benoembaar
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de over blijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
Het bestuur kan bij voorbaat opvolgend(e) bestuurder(s) benoemen en deze
benoeming te allen tijde intrekken of wijzigen.
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbre ken, dan vonnen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblij vende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, met dien verstande dat niet
één (1) bestuurder als enige over het vermogen van de stichting mag beschikl-^-

5.

6.

Niet tot bestuurder kunnen worden benoemd
a. een door de rechtbank ontslagen bestuurder en wel gedurende de betreffende periode van vijf (5) jaar als bedoeld in artikel 2:298 Burgerlijk
V/etboek;
b. een persoon die in de voorgaande vier kalenderjaren onherroepelijk is
veroordeeld wegens aanzetlen tot haat, geweld of gebruik van geweld [artikel 5b-8 Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994].
De bestuursleden mogen ter zake van de door hen voor de stichting verrichte
werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor
gemaakte onkosten en een niet bovenmatigvacatiegeld, een en ander als be
-
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doeld in artikel 1a sub e Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelas
tingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats
van de stichting danwel op een door het bestuur vastgestelde locatie.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.-

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe een
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de
voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek
geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden
binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelfeen vergade ring bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde
- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en
die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.
De oproepingsbrieven mogen overigens per e-mail of per fax worden verzonden
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwe
zigzijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde ko mende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zljn de door de statuten gegeven -voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen
niet in acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afivezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aaî.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris ofdoor één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aan gezocht.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd
a. Het bestuur kan, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie ztjnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daama, waarin- ongeacht de dan vertegenwoordigde of aanwezige bestuursleden, de be -
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sluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van de uitgebrach
tç ùLvlltlllvlt,

b.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optre-

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurs leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex, per email, per telefax per telefax of andere wijze van elektronisch berichtenverkeer
hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging
van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.I l. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling , tenzlj de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor
de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefies
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
14. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming verval len de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.-

BESTUURSBEVOEGDHEID EN TAKEN

Artikel6

l.

2.

Het bestuur is belast met het besturen van de stiehting. Elke bestuurder draagt
verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken [artikel2:9 BW].
Het bestuur kan, tot wederopzegging of wijziging, taken en bevoegdheden-de
legeren aan een dagelijks bestuur en/of één of meer bestuursleden. Het be
- stuur zal alsdan deze delegatie van taken en bevoegdheden alsmede de werk
wijze van het (dagelijks) bestuur en/of de betreffende bestuurder(s) nader in een reglement vastleggen en kan dit reglement te allen tijde wijzigen of intrekken
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3.

4.

5.

Het bestuur kanzo mogelijk een bestuurder voor zijn specifieke taak kwijting
(decharge) verlenen, mits met goedkeuring door de Raad van Toezicht, indien
ingesteld.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
vanzijntaak te doen uitvoeren door commissies (werkgroepen) waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
Het bestuur kan de bevoegdheden en werkwijze van de commissies nader in een reglement vastleggen en dit reglement te allen tijde wijzigen of intrekken.
Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, indien ingesteld, zijn onder worpen de besluiten van het bestuur omtrent:
a.
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en be
rw aring van re gistergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakf of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;c. alle rechtshandelingen waarbij de stichting partij is en het aaî aaî van verplichtingen die een belang van tien duizend euro (€ 10.000,00) te boven gaat;
d. aanmerkelijke uitgaven of investeringen die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan, dan wel een door de Raad van Toezicht te bepalen
onderwerp betrettèn;
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een bankkre diet wordt verleend;
f. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
o
het sluiten en wijzigen van één of meer arbeidsovereenkomsten.
Þ'
h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting, tegelijkertijd of bir¡ren een kort tijdsbestek1'het aangaan of verbreken van een duurzame samen\Merking, indien die van strategische grote betekenis is voor de stichting of het aaîgaan of
vervreemden van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of
strategische grote betekenins voor de stichting;j. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;k. aaîvraagvan faillissement van de stichting of surséance van betalittg
voor de stichting;
l. het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk regelement.
De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 4 zljn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk
te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan het bestuur te zijn medegedeeld.
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6.

Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op besluiten als
bedoeld in lid 4 en 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur
nret aan

VERTEGENWOORDIGING

Arikel

l.
2.

3.

T

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Ook bij tegenstrijdig belang is de betreffende bestuurder vertegenwoordi
gingsbevoegd. Deze bestuurder dient vóór het verrichten van de betreffende
- rechtshandeling de overige leden van de organen van de stichting op de hoog
te te brengen van zijn tegenstrijdig belang [artikel2:8 B'W, WPNR 6979].Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegen
wooroigen

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door overlijden van een bestuurslid-natuurlijk persoon,
- door ontbinding van een bestuurslid -rechtspersoorì,- bij zijn/haar faillissement,
- verlening van surséance van betaling en/of onder curatelestelling,
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken),
- voor wat betreft de bestuurder die voor een periode is benoemd: het verlopen
van de betreffende termijn zonder zijnlhaar daarop volgende herbenoemirg;- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 vart het Burgerlijk Wetboek;- indien inzake de betreffende bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod van kracht wordt;
- bij onherroepelijke veroordeling wegens aanzettentot haat, geweld of gebruik
van geweld;
- het bestuurslid kan voorts te allen tijde met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de andere in functie zijnde bestuurs leden worden ontslagen, evenwel niet dan nadat aan het betrokken bestuurslid
de gelegenheid is geboden om zich in een gewone bestuursvergadering te
verantwoorden en te verdedigen en er minimaal twee besfuursleden voor ontslag stemmen.

DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel9

1.

Taak
De stichting kan een Raad van Toezicht instellen, waarbij voor de eerste maal de
leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur. De Raad van
Toezicht kan zich zelf opheffen.

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft.

9

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur. Hij oefent voorts die taken en bevoegdheden uit
die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend

2.

Aantal

Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en bedraagt ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
3. Benoeming en ontslag, rooster
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen twee maanden, worden voorzien.
Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens lid van het bestuur zijn.
De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. De leden van de Raad van Toezicht hebben zittingvoor een periode van vier ja
ren. Zlj zijn steeds herbenoembaar.
De Raad van Toezicht stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van de Raad van Toezicht in gevaar brengt, om welke reden de Raad van Toezicht van geval tot geval de zittingsduur van een
lid van de Raad van Toezicht mag verlengen met ten hoogste één jaar. Dit laatste
besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht met drie/vierde meer
derheid
4. Einde lidmaatschøp
Een lid van de Raad van Toezicht verliest zijn functie:
- door zijn aftreden op eigen verzoek;
- door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden;
- wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;- door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen of
persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
- door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige leden van
de Raad van Toezicht;
- door toetreding als lid van het bestuur.
5. Uitvoering
De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijntaak en bevoegdheden noodzakelij ke gegevens.
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op alle inlichtingen die deze nodig
heeft of vraagt met betrekking tot de aangelegenheden van de stichting.
De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en ande re gegevensdragers van de stichting.
Het stichtingsbestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging en anders op
eerste verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen en inzage te verstrek-
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ken en de Raad van Toezicht en zijn leden in staat te stellen hun taak onbelem
merd uit te oefenen.
De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zïlntaak doen bijstaan door een of meer deskundigett.6. ú'ergadering en besluinonning
De Raad van Toezicht komt bijeen zodrauitvoering van hem in deze statuten opgedragen taken dat nodig maakt, doch ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als ten minste een van zijn leden dat wenst.
De voorafgaande artikelen waarin de vergadering en de besluiworming van het bestuur zijn geregeld, zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de
Raad van Toezicht.
7. Gecombineerdevergadering

a.

b.

Doel
In een gecombineerde vergadering van bestuur en Raad van Toezicht worden
algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid besproken, alsmede andere onderwe{pen die voorafdoor een van hen aan de orde zijn gesteld en geagendeerd.

Oproeping
Een gecombineerde vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht
wordt gehouden zodra één van hen dat wenst, doch ten minste eenmaal per

--

boekjaar
De secretaris van het bestuur verzorgt in overleg met de voorzitter van de
Raad van Toezicht en de eventuele initiatiefnemer de agenda en oproepingaan de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht.
c. Voorzitterschap
De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bü diens afwezigheid voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat
moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige-lid
van de Raad van Toezicht.
8. Jaarstukke
Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de vaststelling
van de jaarstukken goedkeuring van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht - indien ingesteld - kan, alvorens zijn goedkeuring te ver lenen aan hetjaarverslag, een eigen onderzoek instellen dan wel het bestuur op
dragen dejaarstukken ofdelen daarvan te doen onderzoeken door een door de
Raad van Toezicht aangewezen accountant. Deze accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht met een verklaring omtrent de getrouwheid van de hem voorgelegde stukken. Het bestuur ontvangt daarvan een
kopie. Het bestuur is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek en gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschikking te stellen.
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De jaarrekening wordt mede ondertekend door de leden van de Raad van Toe
zicht. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan

-on-

der opgave van reden melding gemaakf [artikel 2:300-2 BV/]
9. Kwijting (décharge)
Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor het verlenen van kwijting (décharge) van een bestuurder voor zijn speciheke taak goedkeuring
van de Raad van Toezicht.
Kwijting (décharge) van het hele bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht.
10. Begroting
Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de begroting goedkeuring van de Raad van Toezicht.
I I . Statutenwij zi ging/ontbinding
Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de statutenwijziging of ontbinding goedkeuring van de Raad van Toezicht.
12. Benoeming en ontslag bestuursleden
Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, zullen de bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Op het bestuur rust alsdan de
- verplichting om de Raad van Toezicht terstond van het ontstaan van de vacature
op de hoogte te stellen.
13. Beloning bestuursleden
Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de vaststelling
van de beloning van de bestuursleden als bedoeld in artikel la sub e Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen1994 (of de daarvoor in de plaats gekomen regeling) de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
14. Beloning leden Raad vøn
De Raad van Toezicht kan aan één of meer leden van de Raad van Toezicht een passende beloning toekennen, een en ander als bedoeld in artikel 1a sub e Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de
plaats gekomen regeling.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 10
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk

2.

aan het kalenderjaar

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester namens het bestuur een balans en
een staat van baten en lasten over het geeindigde boekjaar opgemaakt en op papier gesteld, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht indien
ingesteld; ontbreekf de ondertekening één hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

-

3.

-
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4.

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest,
zalhet bestuur een besluit nemen over het voorstel om kwijting (décharge) te
verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende jaar gevoerde beleid en bestuur.
De stichting dient haar administratie in te richten conform de eisen van de be
lastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

REGLEMENT
Artikel 11

l.

2.
3.
4.

Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.- Het bestuur zal in ieder geval in een reglement vastleggen:
- het actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrich
ten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van
het vermogen van de stichting en de besteding daarvan, een en als bedoeld in artikel la van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling;- het doel waarvoor het vennogen van de stichting wordt aangehoud€fl,
alsmede een motivering van de omvang van dat veÍnogen, een en als bedoeld in artikel lb van de Uiwoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling. Een reglement van de stichting mag niet met de wet of deze statuten in strijd
zijn en mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde øiteria om in
aanmerking te komen voor een erkenning door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het betreffende reglement te wijzigen of
op te heffen.
Het besluit tot vaststelling, wijziging en opheffing van het betreffende reglement moet, in añruijking van het in artikel 5 bepaalde, worden genomen met twee/derde meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

Zijnnief alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een
nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eer
ste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht de dan aan
wezige en/of vertegenwoordigde bestuursleden, de in dit lid 4 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de in dit lid 4 vermelde meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

STATUTEN\üIJZIGING
Artikel 12

1.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits vooraf de betreffende
inspecteur irøake de rangschikking als instellingzoals bedoeld in artikel 5b
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sub 4 van de Algemene wet iruake rijksbelastingen (of de daarvoor in de plaats getreden regeling enlof belastingeenheid) in kennis is gesteld indien
de stichting is gerangschikt als hiervoor bedoeld.
Het besluit daartoe moet, in afwijking van het in artikel 5 bepaalde, worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vaca-

lid la

Ll,¡I

2.
3.

ç Uçùtil¿1L.

Zljnniet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een
nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht de dan aaîwezige en/of vertegenwoordigde bestuursleden, de in dit lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de in dit lid 1 vermelde meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de statutenwijziging goedkeuring van de Raad van Toezic
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewij zigde statuten neer te leggen ten kantore van het han delsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied
de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 13

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in het vorige artikel lid 1 van toepassing
Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de ontbinding goedkeuring van de Raad van Toezic
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe ning van haar vermogen nodig it.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
De vereffenaars dragen er zorgvoor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, als bedoeld in het vorige artikel lid 3.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten be
hoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitslui tend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, een en
ander als bedoeld in artikel la lid I letter h van de Uitvoeringsregeling Alge mene wet inzake rijksbelastingen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zevenjaren berusten onder
de jongste vereffenaar
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RA,{D VAII ADVIES
Artikel 14
Het bestuw kan een raad van advies instellen en opheffen, welke raad van advies
bestaat uit de verschillende (groepen) betrokkenen bij het werk van de stichting. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviezen geven
De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur
De wijze van voormelde instelling, opheffing en werkwijze van de raad van advies en de benoeming, schorsing, ontslag van haar leden worden in het reglement
bepaald
BE S CHERMHEER/BESCHERMVROUW
Artikel 15

Het bestuur is bevoegd één of meer beschermheren of -vrouwen in het leven te roepen, die in bijzonder zijn belast met het uitdragen van de doelstellingen van de
stichting.
Deze beschermheren en/of-vrouwen worden benoemd en ontslagen door het bestuur

Artikel 16
A. Om makkelijker

en tegen lagere kosten een bestuurder voor de stichting aan te
kunnen trekken en te behouden, geldt, voor zover niet uitdrukkelijk met de betreffende bestuurder anders is overeengekomen, het volgende:
l. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan bestuursleden en
aan voormalige bestuursleden vergoed:
a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurslid die zij op verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld;
b. eventuele schadevergoedingen ofboetes (geen boetes voor verkeers
overtredingen) die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder-a.
vermeld handelen of nalaten; en
c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeu ring van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a.
vermeld handelen of nalaten;
een en ander onverminderd het hiema bepaalde.2. De stichtingzal de bestuursleden en voormalige bestuursleden in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook vergoeden:
a. de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke
rente,
b. de proceskosten welke het bestuurslid is gehouden te voldoen,
c. door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rech tens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbij-
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3.

4.
5.

6.

standkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke
verhouding staan tot het belang van de procedure;
een en ander onverminderd het hierna bepaalde
De stichtingzalhetbestuurslid schadeloos stellen voor de redelijke en nood-

zakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public
relations deskundige om schade aan de reputatie van het bestuurslid door een
procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen, een en ander onverminderd het hierna bepaalde
Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen van bestuursleden en vooffnalige bestuursleden, een en ander onverminderd
het hierna bepaalde.
Mocht de stichting het bestuurslid of voormalige bestuurslid aansprakelijk
stellen ter zake van schade die de vereniging lijdt als gevolg van enig handelen ofnalaten van het bestuurslid, dan vergoedt de stichting eveneens de rede
lijke kosten van het voeren van verdediging van het bestuurslid, een en ander
onverminderd het hierna bepaalde
Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot te rugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de
stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval
de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.
uitzonderins bii onzet, bewuste roekeloosheid. ernstige verwiitbaar-

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zoyet:
(Ð door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzette lijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar , tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou ziin, of
(ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten ofdit verrnogensverlies
heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen ver zekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
B. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing voor een (oud) lid van de
Raad van Toezicht.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 17
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur

SLOTVERI(LARING
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Volgens voormelde notulen is bij deze een Raad van Toezicht ingesteld, zljn er
bestuurders die hun functie als bestuurder hebben beëindigd en zijn toegetreden
tot de Raad van Toezicht en is één persoon tot bestuurder benoemd.

-

Verklaringen Wet op het notarisambt
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, notaris, vastgesteld aan de hand van voormeld daartoe door de wet voorgeschreven document.
Vóór het verlijden van deze akte is door mij, notaris, tijdig gelegenheid gegeven om van de inhoud van de akte kennis te nemen en is gewezen op de gevolgen die
uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte kennis te
hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Waarvan akte in minuut is verleden te NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL op
de datum in het hoofd dezer akte vermeld
Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, na beperkte
voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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