ffi legaltree

Afschrift van de akte van
statutenwijziging van
Nationale Stichting ter Bevordering
van Vrolijkheid,
gevestigd te Amsterdam

Datum akte 6 januari 2022

*$$

(

2021.021.023 I AKT E VAN STAT UT E NWI JZIG I N G NATI
BEVORDERING VAN VROLIJKHEID

O

NALE STI C HTI N G

TE

R

Vandaag, zes januari tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, Mr. dr. Robrecht
Anton Frits Timmermans, notaris te Leiden

AaltjeJantinaMaaikevanEgmond,geborenteRijnsburgopachttienmaart-

negentienhonderd drieënvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris,
kantoorhoudende te 2311 GK Leiden, Rapenburg 83, te dezen handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van Nationale Stichting ter Bevorderingvan Vrolijkheid, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1013 BC Amsterdam, Rigakade 16, ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer: 34123985, hierna ook te noemen: de Stichting, van welke machtiging blijktuit na te noemen besluit
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde
INLEIDIN
1. De Stichting is opgericht bij akte verleden op twaalf november negentienhonderd
negenennegentig voor mr. Ernst Olof Faber, notaris te Amsterd
2. De statuten van de Stichting (de Statuten) zijn laatstelijk gewijzigd bij aktsverleden op twaalf december tweeduizend zeventien voor mr. M.A.J. Cremers,
notaris te Amsterdam
STATUTENWIJZIGING
Het bestuur van de Stichting heeft besloten
de Statuten te wijzigen overeenkomstig het ontwerp van de notariële sJ(e ysn

-

-

statutenwijziging zoals dat is opgesteld door Legaltree Notariaat te Leiden; en
iedere bestuurder van de Stichting, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en
(notariële) medewerker van Legaltree Notariaat te machtigen om deze akte van
statutenwijziging te doen verlijden en een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.Van deze besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van het verhandelde tijdens de
vergadering van het bestuur van de Stichting gedateerd tien december tweeduizendéénentwintig. Een kopie van dit uittreksel uit de notulen van voormeld
bestuursvergadering is aan deze akte gehecht (Annex). Ter uitvoering van het besluittot het wijzigen van de Statuten, verklaarde de verschenen persoon, handelend als
gemeld, dat de Statuten als volgt integraal zullen worden gewijzigd
STÀTUTEN
Naam, zetel, oprichting en duur

-

-

Artikel

1.

1

De stichting is genaamd: Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid.
De stichting is gevestigd te Amsterdam.
Doel en middelen

2.

AÉikel

1.

-

-

2

De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van activiteiten ter ontwikkeling en
empowerment aan kinderen, jongeren en hun ouders die zich in Nederland als
vluchteling bevinden, teneinde de negatieve invloed van wat hen is overkomenen het verblijf in asielzoekerscentra te beperken en vertrouwen in de toekomst,-

-
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2.

zichzelf en anderen te stimuleren en te (be)houden, waarbij de stichting zich
primair richt op het op structurele basis doen aanbieden van (co-)creatieve en
-kunstzinnige activiteiten aan en met kinderen, jongeren en ouders van kinderenin asielzoekerscentra
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a,
het faciliteren van het ontwikkelen, opzetten, initiëren, begeleideÍr
ondersteunen van landelijke, regionale en lokale projecten;
het faciliteren van het bundelen en uitwisselen van kennis en ervaring
b
het verrichten van onde
c.
d
het werven van fondsen;
het geven van voorlichting;
e
f.
het verzorgen van publicaties;
g
het organiseren van seminars, symposia en soortgelijke evenementen; enh
het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande - in de ruimste
genomen - in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel

ên-
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3.

Vermogen
^
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1.

Tot vermogen der stichting worden bestemd
subsidies en bijdragen;
a
erfstellingen, legaten en schenkingen;
b
c
opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
revenuen van het vermogen; en
d
e
eventuele andere baten
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van destichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Geen natuurlijke persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf)
over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan naar het oordeel van het bestuur
redelijkerwijs nodig is om de continurïeit van haar werkzaamheden ten behoevevan haar in artikel 2 genoemde doelstelling te waarborgen.
De stichting streeft ernaar haar financiële middelen steeds zodanig te besteden
dat een verantwoord percentage daarvan wordt aangewend ter dekking van dekosten van haar eigen organisatie
Bestuur; aantal en benoeming bestuursleden

kan-

3.
4.
5.

^
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1.
2.
3.

Het bestuur van de stichting bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Het
aantal bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Een niet voltallig
bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ln ontstane vacatures wordt zo spoedigmogelijk voorzien
De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad
van toezicht, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 12lid
De benoeming van een bestuurder geschiedt op basis van een door de raad vantoezicht vastgestelde profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten
beschreven. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de

-
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4.
5.
6.

7.

profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. lndien het bestuur uit meerderepersonen bestaat, kan door het bestuur bij reglement een verdere
portefeuilleverdeling worden vastgesteld. De vaststelling en iedere wijziging vandit reglement behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd
Bestuurders kunnen een remuneratie ontvangen. Bestuurders ontvangen een
redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakteonkosten. Bestuurders kunnen niet bovenmatige vacatiegelden ontvangen. De
vaststelling van een eventuele remuneratie, van vergoedingen voor gemaakte
onkosten, vacatiegelden en de arbeidsvoonrvaarden van een
geschiedt door de raad van toezicht,
ln geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, zijn de
overblijvende bestuurders voorlopig met het gehele bestuur belast. ln geval vanontstentenis of belet van de enige bestuurder of alle bestuurders, berust
bestuur voorlopig bij een of meer personen die daartoe door de raad van toezicht
wordt benoemd
Ten behoeve van een goed functionerend bestuur zal de raad van toezicht
periodiek een beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek hebben met ieder

bestuurderhet-

8.

-

lidvanhetbestuur'Ditkannaderwordenuitgewerktineenreglement'-

Bestuur; einde bestuurslidmaatschap en schorsing
Artikel 5.
1. Hetbestuurslidmaatschapeindigt

a.indiennahetverstrijkenvandeperiodevanbenoemin99eenb.

herbenoeming volgt;
door schriftelijke opzegging door het bestuurslid

c.

OOOI OvÊ-r1uËr

r,

wanneer een bestuurslid onder curatele wordt gesteld;
e,
door ontslag door de raad van toezicht; of
f.
door ontslag door de rechtbank, overeenkomstig artikel 2:298 van het
Burgerlijk Wetboek.
De raad van toezicht is bevoegd om een lid van het bestuur te schorsen in
uitoefening van zijn functie. lndien een schorsing niet binnen drie maanden heeftgeleid tot een besluit tot ontslag, vervalt de schorsing van rechtswege
De raad van toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk na een besluit tot schorsing
of ontslag de betrokkene van dat besluit schriftelijk en met redenen omkleed in
kennis te stellen
Bestuur; taak en bevoegdhede
d.

de-

2.

3.

-

1.
2.
3.

Het bestuur is onder toezicht van de raad van toezicht belast met het besturen
van de stichting. Bijde vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naarhet belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie
Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft
eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding
Het bestuur kan na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht ee

-
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4.

5

klachtenregeling vaststellen op basis waarvan belanghebbenden klachten
kenbaar kunnen maken
Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens en informatie dienoodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht
en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betrefÍende deaangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen
Het bestuur is - met goedkeuring van de raad van toezicht - bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomstenwaarbij de stichting zich borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van
ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan
tegen derden een beroep worden gedaan. De goedkeuring van de raad
toezicht is niet vereist wanneer het vervreemden, verkrijgen en bezwaren
registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking
zijn verkregen.
Het bestuur behoeft goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten
strekkende tot'
het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende begroting;
b. het vaststellen van het jaarplan en de bijbehorende begroting;
c. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag;
statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing, ontbinding van
stichting en bestemming van het batig liquidatiesaldo;
het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement en ee
klachtenregeling'
f
beleggingsbesluiten die een door de raad van toezicht te bepalen bedrag te
boven gaan en/of afwijken van het vastgelegde beleggingsbeleid;
g
investeringen of andere financiële transacties die een jaarlijks door de raad
van toezicht te bepalen bedrag te boven gaan en/of niet middels
begroting waren vastgesteld
h
het wijzigen van bankrelaties van de stichting, waaronder
vermogensbeheerder, het ter leen verstrekken van gelden, alsmede
aangaan van leningen, waaronder niet is begrepen het doen van opnamesten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van
toezicht is goedgekeurd;
een ingrijpende reorganisatie van of binnen de stichting;
het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, yr,s6rendsrbegrepen contracten met sponsoren indien die van strategische grote
betekenis zijn voor de stichting, het venrrrerven van een deelneming vapeen aanzienlijke omvang en\of strategisch grote betekenis voor de stichting
of beëindiging daarvan
k. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting.
De raad van toezicht kan voorts besluiten dat voor een rechtshandeling alshiervoor bedoeld in lid 6 die is voorzien in de begroting geen goedkeuring van de
raad van toezicht is vereist
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f
Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezichf ve6pzodanige bestuursbesluiten als de raad van toezicht bij zijn specifiek omschreven
besluit heeft vastgesteld en aan het bestuur heeft medegedeeld
Bestuur; vergadering en besluitvormi rrv-

8

AÉikel

1.

2.
3.

4.
5.

7

lndien het bestuur uit twee of meer leden bestaat, vergadert het bestuur zodikwijls de voorzitter of de andere bestuurders zulks wenselijk achten
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle

besluitenvanhetbestuurgenomenmetvolstrektemeerderheidvande-

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig oÍ
vertegenwoordigd zijn
ledere bestuurder heeft één stem. Een bestuurder kan zich bij schriftelijke
volmacht in een bestuursvergadering door een medebestuurder doen
vertegenwoordigen, mits het bestuur uit ten minste drie leden bestaat. Een

-

bestuurderkantenhoogsteéénmedebestuurdervertegenwoordigen.-

-

ln geval van staken van stemming over een voorstel in de vergadering, wordt het
voorstel ter beslissing voorgelegd aan de raad van toezicht.
Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebrachttussen alle bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende
het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, mits alle
bestuursleden via deze verbinding rechtstreeks aan de beraadslaging kunnen
deelnemen en hun stem kunnen uitoefenen en geen van de bestuursleden zich
tegen deze wijze van beraadslaging en besluitvorming verzet. De door

--

de-

voorzittervanhetbestuurof,indienhetbestuurgeenVoorzitterheeft-

het-

aangewezen, de door een bestuurslid gewaarmerkte notulen van
verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in achtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits
dit schriftelijk geschiedt. Een besluit is alsdan genomen indien alle leden van hetbestuur zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
7, Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming
indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dattegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 6 lid 1. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raadvan toezicht
B. De procedure voor de totstandkoming van besluiten kan nader worden uitgewerkt
in het reglement van het bestuur
Bestuu r; vertegenwoordi gi ng

6.

-

AÉikel

1.

2.

8

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlij
handelend
personen
volmacht
een
doorlopende
en/of
één
of
meer
Het bestuur kan aan
volmacht (procuratie) verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De
gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen-

-

2021.0010411001

van ziin volmacht gesteld
Raad van toezicht; samenstelling en benoemi
^14a,^a

1.

rl

-

De stichting heeft een raad van toezicht, welke bestaat uit ten minste vijf en ten

hoogste zeven natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal leden
van de raad van toezicht vast, zulks met inachtneming van het bepaalde in de
vorige zin
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezichtkan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een penningmeester en een
secretaris aanwijzen.
3. Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht is hetbepaalde in artikel 12lid I van toepassing
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn ysn
hoogste vier jaar en zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van ten
hoogste vier jaar. Jaarlijks treedt zo mogelijk ten minste één lid van de raad vantoezicht af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster
5. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt rekeninggehouden met de in relatie tot de doelstelling van de stichting gewenste spreiding
van kennis, ervaríng en achtergrond, op basis van een door de raad van toezichtvastgestelde profielschets waarin de hoedanigheden (aandachtsgebieden)
waaraan (de leden van) de raad van toezicht moet voldoen, zijn opgenome
6. De procedure voor de benoemíng van de leden van de raad van toezicht kan
nader worden geregeld in het reglement voor de raad van toezicht. In bedoeld reglement kan ook de nadere werkwijze en besluitvorming van de ;63fl ysn- toezicht worden vastgelegd
7. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de
stichting gemaakte onkosten. De aan de leden van de raad van toezicht betaalde
onkostenvergoedingen wordt als zodanig in de jaarrekening opgenome
toegel
Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

-

2.

-

4.

fsn-

Artikel í0.

1.

De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raadvan toezicht. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad
van toezicht is het bepaalde in artikel 12lid8 van toepassing, ln geval van eenvoorgenomen schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht, wordthet lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in
de besluitvorming betrokken
lndien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient binnen drie maanden
na ingang van de schorsing een besluit tot ontslag van het lid dan wel tot
opheffing of handhaving van de schorsing te worden genomen. Bij gebreke van
aan besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie

-

2.

-

2021.001041t001

í

maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen.3. Een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over
ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging 6ls3rv6naan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door eenraadsman
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts
a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt
verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - sldsnniet voorlopig - op hem van toepassing ysp(lsspfl'c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ophem van toepassing wordt;
d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
e. door zijn overlijden.
5. ln geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van
toezicht, is (zijn) de overblijvende leden voorlopig met de taken van de raad vantoezicht belast. ln geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid, berusten de taken van de raad van toezicht
voorlopig bij een persoon die daartoe op verzoek van de meest gerede partij door
de rechtbank te Amsterdam wordt aangewezen
Raad van toezicht; taken en bevoegdheden

AÉikel í1.

1.

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, heeft de raad van toezichttot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemenegang van zaken binnen de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de raadvan toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar
organisatie
De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig
dat de raad van toezicht deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van toezicht functioneren zonder last en ruggespraak
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht
besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden

ysósn(sn-

2.
3.

4'DeraadvantoezichtzorgtVooreenperiodieke(zelf)evaluatievanzijnfunctioneren en dat van het bestuur. De raad van toezicht legt de uitkomsten en-

5.
6.
7.

afspraken voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast.
De raad van toezicht kan uit zijn midden een of meer commissies instellen die tot
taak hebben om de besluitvorming van de raad van toezicht voor fs [s1gidgn.De raad van toezicht kan een raad van toezichtreglement vaststellen dat nadere regels geeft over de samenstelling en de werkwijze van de raad van toezicht en-

deeventuelecommissiesvanderaadvantoezicht.
Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming
van privacy- en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een
bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer -

-
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door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de
stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle boeken
bescheiden van de stichting
Raad van toezicht; besluitvorming

Artikel

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

12.

De raad van toezicht vergadert ten minste driemaal per jaar en voorts zo vaak als
één of meer van zijn leden dit nodig acht.
De oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht geschiedt
vermelding van de te behandelen punten door of namens de voorzitter van de
raad van toezicht en in geval er geen voorzitter is aangewezen of in geval van
zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de raad van toezicht.
De oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht geschiedt niet laterdan op de vijfde dag vóor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeftde oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen geldige besluiten
genomen, tenzij alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig

onder-

worden-

ztJn

Desgevraagd woont het bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Het bestuur heeft alsdan een adviserende stem
Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ten kantore van destichting of in een andere plaats, mits alle leden van de raad van toezicht hebben
ingestemd met deze plaats
leder lid van de raad van toezicht heeft één stem in een vergadering van de raad
van ioezrCni.
lndien de raad van toezicht uit meer dan één lid bestaat, besluit de raad van
toezicht zowel in als buiten vergadering met volstrekte meerderheid, voor zover
- deze statuten niet anders bepalen
De volgende besluiten van de raad van toezicht vereisen een meerderheid vanten minste drie vierden van de geldig stemmen uitgebracht in een vergaderingvan de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn
vaststelling van het aantal bestuurders;
benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders;
benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht.
lndien niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigdzijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een
tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan
helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig
vertegenwoordigd is, met meerderheid van ten minste drie vierden van de geldiguitgebrachte stemmen besloten kan worden over de in dit artikellid genoemde
besluiten
Een lid van de raad van toezicht kan ter zake van besluitvorming van de raad van
toezicht uitsluitend door een medelid worden vertegenwoordigd
De raad van toezicht kan uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en
al dan niet uit zijn midden een secretaris aanwijzen, die van de genomen
besluiien aantekening kan maken.
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11.

Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebrachttussen alle leden van de raad van toezicht, waar ter wereld zij ook zijn, wordt
geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de raad
van toezicht te vormen, tenzij een lid van de raad van toezicht zich daartegenverzet. De notulen van deze vergadering van de raad van toezicht
voldoende bewijs van het verhandelde en van het in achtnemen van alle
noodzakelijke formaliteiten, mits deze notulen worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van toezicht of, indien de raad van toezicht geen voorzitter
heeft aangewezen, door de voorzitter van de betreffende vergadering van de
raad van toezicht.
12. Besluitvorming van de raad van toezicht kan op andere wijze dan in een
vergadering geschieden, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd
13. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belangheeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar
verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van toezichtkan worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de 123dvan toezicht onder schriftelijke vastlegging van de ovenrvegingen die aan
besluit ten grondslag liggen
Belangenverstrengeli ng
Artiket 13.
Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling vêÍl
belangen tussen de stichting en leden van haar bestuur en/of medewerkers en/of
de leden van de raad van toezicht. Een verstrengeling van belangen doet -zichonder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbarerechtshandelingen tussen de stichting en de (i) leden van haar bestuur en/of
medewerkers en/of de leden van de raad van toezicht; (ii) personen die nauwe
-familie- of vergelijkbare relatie hebben met de onder i vermelde personen; en (iii)
rechtspersonen waarvan de personen onder i en ii genoemd bestuurslid,toezichthouder en/of aandeelhouder zijn
ln het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting
en één of meer van haar bestuurders of leden van de raad van toezicht, dient het
desbetreffende bestuurslid of lid van de raad van toezicht dit te melden aan de
voorzitter van de raad van toezicht. Artikel 7 lid7, respectievelijk artikel 12lid 13,
is van overeenkomstige toepassing. De aanwezigheid van het desbetreffen{s
bestuurslid, respectievelijk lid van de raad van toezicht, telt niet mee ter bepalingof het vereiste quorum, bepaald in artikel 7, respectievelijk artikel 12, voor

vormen-

-

het-

2.

-

-

-

-

3.

besluitvorming is behaald.
ln het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting
en één of meer van haar bestuurders, kan de stichting niet worden
vertegenwoordigd door een bestuurslid van het bestuur ten aanzien van wie deverstrengeling van belangen zich voordoet. ln het geval zich een verstrengeling
van belangen voordoet tussen de stichting en één of meer van haar bestuurders,
tast dit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de overig

-

-

2021.0010411001

t
bestuurders niet aan
Boekjaar en financiën

AÉikel í4.

1.
2.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeienuit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingenkunnen worden gekend
Jaarlijks wordt - behoudens verlenging van die termijn door het bestuur - voor deeerste juli door het bestuur aan de raad van
de jaarrekening overlegd die een balans per het einde van het afgelopen
boekjaar en een staat van baten en lasten over dat boekjaar rns{
toelichting bevat; en
verslag uitgebracht over de in het afgelopen boekjaar door het bestuurverrichte (fÍnanciële) beleid en de verrichte activiteiten.
De raad van toezicht benoemt op advies van het bestuur een extern
accountant, telkens voor een periode van maximaal vier jaar
5. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad
van toezicht. Goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur strekt debestuurders en de leden van de raad van toezicht niet tot décharge.
De hiervoor genoemde verslagen vormen tezamen het jaarverslag van de
stichting
Het bestuur is verplicht onmiddellijk na de vaststelling daarvan een exemplaarvan het jaarverslag van de stichting met een opgave van de namen en
functies van de bestuursleden ter kennis van de daartoe aangewezen vestiging
van de Belastingdienst (Registratie en Successie)te brengen
8. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december door het bestuur de begroting voor
het nieuwe boekjaar vastgesteld
Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zevenjaar lang te bewaren
Reglementen

de-

3.

toezicht'-

a.

ssn- -

b.

4.

6.
7.

de-

-

9.

Artikel í5.
Het bestuur en de raad van toezicht kunnen één of meer reglementen vaststellen,wijzigen of intrekken, welke reglementen geen bepalingen mogen bevatten die in strijdzijn met de wet of de statuten. De reglementen bevatten aangelegenheden die
organen intern betreffen. ln de reglementen kunnen de werkzaamheden van de ledenonderling worden verdeeld. Het bestuur stelt zijn eigen reglement vast
inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 6 en de raad van toezicht stelt zijn eigenreglement vast,

de-

met-

Statutenwijziging,fusie,splitsingenontbinding
Artikel 16.

1.

Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische
fusie of splitsing aan te gaan, of de stichting te ontbinden
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2.
3.
4.
5.

Voor een wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de stichtingis vereist een besluit van het bestuur, genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 6 van deze statuten.
Wijziging van de statuten, fusie en splitsing moet op straffe van nietigheid

bij-

notariëleaktetotstandkomen'TothetdoenverlijdenVaneenakteVan-

statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.
De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het
handelsregister door te geven
Naast de vereiste goedkeuring van het besluit tot fusie of splitsing
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:317 lid 5 en artikel 2:334m lid
Burgerlijk Wetboek dient aan de rechtbank toestemming te worden verzocht in
het geval van een fusie of splitsing het vermogen, alsmede de vruchten daarvan anders worden besteed dan voor de fusie of splitsing het geval was

AÉikel 17.

1.

ln geval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het

bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding éen of meer
vereffenaar(s) zijn aangewezen

(rechts)personen)tot-

-

2'Eeneventueelbatigliquidatiesaldowordtdoorhetbestuur(danwelde-

verefÍenaar) besteed aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met eensoortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die voor negentig
procent (90%) het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statutsn
mogelijk toepassing
4. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen dieril-van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woordel'
liquidatie'
De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de
vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot
blijken.
De vereffenaa(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventueleplan van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het handelsregis{spvan de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven en ten kantore van de stichting of op een ander adres in het Arrondissement waar de stichting
statutair is gevestigd
De vereffenaa(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatsewaar de stichting statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichtinggedurende zeven jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen
Slotbepali

Tevssl-

3.

5.

-

6.

-

7.

Artikel 18.

ln alle gevallen waarin bij deze statuten en de eventuele reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur, waarbij het besluit goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.SLOVERKLARINGEN
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld:

2021.001041t001

I

r
1.

dat in afwijking van het bepaalde in artikel 4lid 2 van de statuten van de Stichting
zoals bij deze akte vastgesteld tot bestuurder van de Stichting wordt benoemdTaco Harry Ruighaver, geboren te Haarlemmermeer op negenentwintig maartnegentien honderd vierenzestigi en
2. dat in afwijking van het bepaalde in artikel I lid 2 van de statuten van de Stichting
zoals bij deze akte vastgesteld tot leden van de raad van toezicht van deStichting worden benoemd :
Miyk Koria, geboren te Kamshlie, Syrië, op zeventien juni negentien
honderd vijfentachtig;
Charlotte Elisabeth Ridder van Rappard-Boon, geboren te Amsterdam
- op zeventien juni negentien honderd vierenveertig;
Hassina Bahar, geboren te Kabul, Afghanistan, op vijftien juni negentien
honderd achtentachtig ;
Tom Lennart Schram, geboren te Beek op zesentwintig oktober negentien honderd vijfenvijftig;
- Sharon Minailo, geboren te Beer-Sheva, lsraë|, op éénentwintig novembernegentien honderd negenenzeventig; en
- Brian Lo-Sin-Sjoe, geboren te's-Gravenhage op drieëntwintig novembernegentien honderd éénenzeventig
Woonplaafskgu2s
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter zake van deze akte
woonplaats te kiezen ten kantore van mij, notaris.
WAARVAN AKTE is verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze aktevermeld
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeftverklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris

-

Volgt ondertekening.
U
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Leiden, 6 ja
Mr. dr
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Frits Timmermans, notaris

