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28335HV/rk
 

 

STATUTENWIJZIGING STICHTING ARAB VISION
 

 

Vandaag, tien juli tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Helena Hen-

drika Johanna Vink-van der Klift, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van 

mr. Saskia Koppert-Lucassen, notaris te Veenendaal:
 _______________________________ 

 

de heer Marinus de Jong, geboren te Katwijk op dertien november negentien-

honderdachtenvijftig, wonende te 3903 CT Veenendaal, Marterlaan 19 (paspoort 

nummer: NN1R76LF9, uitgegeven te Veenendaal op vier juli tweeduizend zeven-

tien), gehuwd,
 ________________________________________________________________________________ 

 

te dezen handelend als penningmeester van de stichting Stichting Arab Vision, 

gevestigd te Groningen, feitelijk adres: Mosweg 21, 8191 JN Wapenveld, inge-

schreven in het handelsregister onder nummer 02086734,
 _____________________________ 

 

en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende conform artikel 7 

lid 3 en 4 van de huidige statuten.
 _________________________________________________________ 

 

De stichting: Stichting Arab Vision wordt hierna ook genoemd: "de stichting" of 

"Arab Vision".
 _______________________________________________________________________________ 

 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 
 _______________________ 

 

-
 

dat voormelde stichting: Stichting Arab Vision werd opgericht bij akte op 

veertien december tweeduizend vier verleden voor mr. A.J. Nielsen, notaris 

te Groningen;
 ________________________________________________________________________ 

 

-
 

dat de statuten van de stichting sinds de oprichting niet zijn gewijzigd;
 _____ 

 

-
 

dat in de bestuursvergadering gehouden te Beekbergen (Apeldoorn) op vijf 

juni tweeduizend negentien conform artikel 12 van de statuten werd beslo-

ten tot wijziging van de statuten, van welk besluit blijkt uit de notulen van 

die vergadering van welke notulen een kopie aan deze akte is gehecht (bij-

lage 1);
 _______________________________________________________________________________ 

 

-
 

dat de verschenen persoon werd gemachtigd al hetgeen te verrichten of te 

doen verrichten wat in het kader van de statutenwijziging en het passeren 

van de notariële akte, waarin de gewijzigde statuten worden opgenomen, 

noodzakelijk of nuttig mocht zijn, van welke machtiging blijkt uit genoem-

de notulen van de bestuursvergadering van vijf juni tweeduizend negentien.
 
 

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon, hande-

lend als gemeld, dat artikel 1 lid 1, artikel 2 lid 1 en 2, artikel 3, artikel 4 lid 1, 2 

en een nieuw lid 6, artikel 5 leden 10 en 14, artikel 6 lid 4, artikel 7 leden 3 en 

5, artikel 8, artikel 9 lid 3 en artikel 12 lid 6 van de statuten luiden als volgt, 

blijvende de overige bepalingen der statuten ongewijzigd van kracht:
 ____________ 

 

Artikel 1
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

De stichting draagt de naam: Stichting Arab Vision;
 __________________________ 
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zij heeft haar zetel in de gemeente Heerde.

 ______________________________________ 
 

Artikel 2
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

a.
 
Visie

_______________________________________________________________________________ 
 

  
De stichting heeft een Arabische wereld voor ogen, waar binnen elke be-

volkingsgroep een toenemend aantal actieve kerken zich ontwikkelt, een 

strategische en publieke rol speelt, om zo de eigen samenleving te (helpen) 

veranderen op grond van het Evangelie van Jezus Christus.
 ___________________ 

 
 

b.
 
Missie en doel

 _______________________________________________________________________ 
 

  
De stichting is een gemeenschap van christenen in en buiten de Arabische 

wereld  die via moderne media en gebaseerd op de principes van het evan-

gelie van Jezus Christus, individuen en samenlevingen helpt te veranderen. 

De nadruk ligt op de productie en verspreiding van christelijke videopro-

gramma's in lokale talen van de Arabische wereld, via televisie, internet en 

sociale media, en op nazorg; voorts geeft de stichting mediatraining aan 

individuen en groepen met een soortgelijke missie.
 ____________________________ 

 

2.
 

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
 _________________ 

 
 

-
 

het bieden van strategische en managementondersteuning aan in de Arabi-

sche wereld gevestigde videoproductiefaciliteiten, sociale media- en na-

zorgteams, en door samenwerkingsverbanden aan te gaan;
 ____________________ 

 
 

-
 

het (doen) ontplooien, (doen) uitvoeren en coördineren van fondswervende 

en representatieve activiteiten in de meest ruime zin van het woord, met als 

doel de productie en verspreiding van de producties, met de daarbij vereis-

te nazorginspanningen, zoals beschreven in artikel 2, lid 1, te bevorderen 

en te bewerkstelligen;
 ______________________________________________________________ 

 
 

-
 

de bediening (ministry) van de stichting, naar inhoud en strekking levend 

te houden, veilig te stellen en relevant te houden voor de doelstellingen zo-

als omschreven in artikel 2;
 ________________________________________________________ 

 
 

-
 

het merk (brand) Arab Vision te bewaren, vast te leggen en juridisch te 

beschermen;
 _________________________________________________________________________ 

 
 

-
 

het merk en de ministry van Arab Vision aan te wenden om de ideolo-

gische identiteit van de in artikel 2 genoemde producties te borgen, de be-

kendheid en de mogelijkheid van het kunnen vermarkten van genoemde 

producties daarmee te vergroten, waarmee het bereiken van de doelgroe-

pen verbeterd wordt en hun belangstelling voor de in artikel 2 genoemde 

producties groeit;
____________________________________________________________________ 

 
 

-
 

relaties met donoren en gelijkgezinde partnerorganisaties te ontwikkelen en 

te onderhouden;
 _____________________________________________________________________ 

 
 

-
 

nauw samen te werken met de andere, niet in Nederland gevestigde steun-

stichtingen, die onder de naam Arab Vision opereren.
 _________________________ 

 

Artikel 3
___________________________________________________________________________________ 
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Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 _________________________ 

 

-
 

donaties;
 ______________________________________________________________________________ 

 

-
 

subsidies;
 _____________________________________________________________________________ 

 

-
 

schenkingen, erfstellingen en legaten;
 ____________________________________________ 

 

-
 

alle andere verkrijgingen en baten.
 _______________________________________________ 

 

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boe-

delbeschrijving.
 __________________________________________________________________________ 

 

Artikel 4
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden.
 _________________ 

 

2.
 

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen-

ningmeester.
 _________________________________________________________________________ 

 

6.
 

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaren. Aftredende 

bestuursleden zijn maximaal éénmaal opnieuw herbenoembaar. Wie in een 

tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de 

plaats van zijn voorganger in.
 _____________________________________________________ 

 

Artikel 5 
 __________________________________________________________________________________ 

 

10.
 
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, -mits alle be-

stuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig 

telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen be-

sluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secre-

taris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij 

de notulen wordt gevoegd.
 _________________________________________________________ 

 

14.
 
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Één of meer be-

stuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergade-

ring, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage In-

stituut te verzoeken een adviseur te benoemen, ten einde een beslissing over 

het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt als-

dan als een besluit van het bestuur.
 _______________________________________________ 

 

Artikel 6
___________________________________________________________________________________ 

 

4.
 

Het bestuur is belast met de uitvoering van bestuursbesluiten, voor zover 

deze niet zijn gedelegeerd aan de bij de stichting in dienst zijnde perso-

neelsleden. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen van een directeur. An-

dere personeelsleden worden door de directeur benoemd en bij gebreke 

daarvan door het bestuur. De betrokken medewerkers dienen conform de 

taakomschrijving welke door het bestuur wordt vastgesteld te handelen. De 

directeur heeft onder andere tot taak:
 _____________________________________________ 

 
 

1.
 
de ondersteuning van het bestuur;

 _____________________________________________ 
 

 
2.

 
het uitvoeren van beleidsvoorbereidende taken;

 _____________________________ 
 

 
3.

 
uitvoerende taken zoals bedoeld in artikel 2.

 _________________________________ 
 

Artikel 7
___________________________________________________________________________________ 
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3.
 

Ieder bestuurslid is bevoegd om voor de stichting aan te nemen alle nala-

tenschappen, schenkingen en legaten welke aan de stichting worden ge-

daan, zonder dat daaraan voor de stichting bezwarende lasten zijn verbon-

den, alsmede om de akten te tekenen en alles te verrichten wat daartoe ver-

der vereist mocht worden. Het aanvaarden van nalatenschappen kan slechts 

conform deze statuten. 
 _____________________________________________________________ 

 

5.
 

Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten 

rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven gren-

zen.
 ___________________________________________________________________________________ 

 

Artikel 8
___________________________________________________________________________________ 

 

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 _____________________________________________________ 

 

-
 

door overlijden van een bestuurder;
 ______________________________________________ 

 

-
 

bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 ____________________________ 

 

-
 

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 _____________________________________ 

 

-
 

bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 ___________________ 

 

-
 

door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen geno-

men;
 __________________________________________________________________________________ 

 

-
 

door periodiek aftreden.
 ____________________________________________________________ 

 

Artikel 9
___________________________________________________________________________________ 

 

3.
 

De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van de 

jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het 

door hem gevoerde beheer.
 ________________________________________________________ 

 

Artikel 12
 _________________________________________________________________________________ 

 

6.
 

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse in-

stelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 

die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.
 __ 

 

WAARVAN AKTE is verleden te Veenendaal op de datum als in het hoofd van 

deze akte vermeld.
 _______________________________________________________________________ 

 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
 ______________________________________ 

 

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en 

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van 

de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden te hebben kennis genomen 

van de inhoud van de akte en daarmee in te stemmen.
 ______________________________ 

 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 

door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 
 _____________________  

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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Door mij, mr. H.H.J Vink-van der Klift, 

kandidaat-notaris, hierna te noemen: 

"notaris", als waarnemer van mr. S. 

Koppert-Lucassen 
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DOORLOPENDE TEKST 

van de statuten van de stichting: 

Stichting Arab Vision 

gevestigd te Heerde 

 

zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, 

verleden op 10 juli 2019 voor een waarnemer van mr.  

S. Koppert-Lucassen, notaris te Veenendaal  
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NAAM EN ZETEL
 ______________________________________________________________________ 

 

Artikel 1
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

De stichting draagt de naam: Stichting Arab Vision;
 __________________________ 

 
 

zij heeft haar zetel in de gemeente Heerde.
 ______________________________________ 

 

2.
 

De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 ________________________________ 

 

Artikel 2
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

a.
 
Visie

_______________________________________________________________________________ 
 

  
De stichting heeft een Arabische wereld voor ogen, waar binnen elke be-

volkingsgroep een toenemend aantal actieve kerken zich ontwikkelt, een 

strategische en publieke rol speelt, om zo de eigen samenleving te (helpen) 

veranderen op grond van het Evangelie van Jezus Christus.
 ___________________ 

 
 

b.
 
Missie en doel

 _______________________________________________________________________ 
 

  
De stichting is een gemeenschap van christenen in en buiten de Arabische 

wereld  die via moderne media en gebaseerd op de principes van het evan-

gelie van Jezus Christus, individuen en samenlevingen helpt te veranderen. 

De nadruk ligt op de productie en verspreiding van christelijke videopro-

gramma's in lokale talen van de Arabische wereld, via televisie, internet en 

sociale media, en op nazorg; voorts geeft de stichting mediatraining aan 

individuen en groepen met een soortgelijke missie.
 ____________________________ 

 

2.
 

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
 _________________ 

 
 

-
 

het bieden van strategische en managementondersteuning aan in de Arabi-

sche wereld gevestigde videoproductiefaciliteiten, sociale media- en na-

zorgteams, en door samenwerkingsverbanden aan te gaan;
 ____________________ 

 
 

-
 

het (doen) ontplooien, (doen) uitvoeren en coördineren van fondswervende 

en representatieve activiteiten in de meest ruime zin van het woord, met als 

doel de productie en verspreiding van de producties, met de daarbij vereis-

te nazorginspanningen, zoals beschreven in artikel 2, lid 1, te bevorderen 

en te bewerkstelligen;
 ______________________________________________________________ 

 
 

-
 

de bediening (ministry) van de stichting, naar inhoud en strekking levend 

te houden, veilig te stellen en relevant te houden voor de doelstellingen zo-

als omschreven in artikel 2;
 ________________________________________________________ 

 
 

-
 

het merk (brand) Arab Vision te bewaren, vast te leggen en juridisch te 

beschermen;
 _________________________________________________________________________ 

 
 

-
 

het merk en de ministry van Arab Vision aan te wenden om de ideolo-

gische identiteit van de in artikel 2 genoemde producties te borgen, de be-

kendheid en de mogelijkheid van het kunnen vermarkten van genoemde 

producties daarmee te vergroten, waarmee het bereiken van de doelgroe-

pen verbeterd wordt en hun belangstelling voor de in artikel 2 genoemde 

producties groeit;
____________________________________________________________________ 
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-
 

relaties met donoren en gelijkgezinde partnerorganisaties te ontwikkelen en 

te onderhouden;
 _____________________________________________________________________ 

 
 

-
 

nauw samen te werken met de andere, niet in Nederland gevestigde steun-

stichtingen, die onder de naam Arab Vision opereren.
 _________________________ 

 

VERMOGEN
 ____________________________________________________________________________ 

 

Artikel 3
___________________________________________________________________________________ 

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 _________________________ 

 

-
 

donaties;
 ______________________________________________________________________________ 

 

-
 

subsidies;
 _____________________________________________________________________________ 

 

-
 

schenkingen, erfstellingen en legaten;
 ____________________________________________ 

 

-
 

alle andere verkrijgingen en baten.
 _______________________________________________ 

 

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boe-

delbeschrijving.
 __________________________________________________________________________ 

 

BESTUUR
 ________________________________________________________________________________ 

 

Artikel 4
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden.
 _________________ 

 

2.
 

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen-

ningmeester.
 _________________________________________________________________________ 

 

3.
 

Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de 

overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige over-

blijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacatu-

re(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 ____ 

 

4.
 

Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ont-

breken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige 

overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het be-

paalde in artikel 7.
 __________________________________________________________________ 

 

5.
 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werzaamheden.
 _ 

 
 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 

hun functie gemaakte kosten.
 ______________________________________________________ 

 

6.
 

Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaren. Aftredende 

bestuursleden zijn maximaal éénmaal opnieuw herbenoembaar. Wie in een 

tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de 

plaats van zijn voorganger in.
 _____________________________________________________ 

 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
 ________________ 

 

Artikel 5 
 __________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

De bestuursvergaderingen worden gehouden in een bij de oproeping nader 

te bepalen plaats in Nederland.
 ____________________________________________________ 

 

2.
 

Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
 _______________ 

 

3.
 

Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de 

voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe 
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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 zelf een verga-

dering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 ____ 

 

4.
 

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaal-

de - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproe-

ping en die der vergadering niet meegerekend en indien de voorzitter dit 

wenselijk acht door middel van aangetekende oproepingsbrieven.
 ___________ 

 

5.
 

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergade-

ring, de te behandelen onderwerpen.
 _____________________________________________ 

 

6.
 

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aan-

wezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde 

komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de 

statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van de verga-

dering niet in acht genomen.
 _______________________________________________________ 

 

7.
 

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij 

diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 _____________ 

 

8.
 

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 

secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 

verzocht.
 _____________________________________________________________________________ 

 
 

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de verga-

dering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 _________________________ 

 

9.
 

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien 

de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is.
 _______________________________________________________________ 

 
 

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 optreden.
 _____ 

 

10.
 
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, -mits alle be-

stuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig 

telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen be-

sluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secre-

taris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij 

de notulen wordt gevoegd.
 _________________________________________________________ 

 

11.
 
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 

 ____________ 
 

 
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 

alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uit-

gebrachte stemmen.
 _________________________________________________________________ 
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12.
 
Alle stemmen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter 

een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit 

vóór de stemming verlangt.
 ________________________________________________________ 

 
 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 ________ 

 

13.
 
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 _____________ 
 

14.
 
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Één of meer be-

stuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergade-

ring, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage In-

stituut te verzoeken een adviseur te benoemen, ten einde een beslissing over 

het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt als-

dan als een besluit van het bestuur.
 _______________________________________________ 

 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING 
 ________________ 

 

Artikel 6
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 ________________________ 

 

2.
 

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 _______________ 

 

3.
 

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom-

sten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-

bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een ander verbindt.
 ____________________________________________________ 

 

4.
 

Het bestuur is belast met de uitvoering van bestuursbesluiten, voor zover 

deze niet zijn gedelegeerd aan de bij de stichting in dienst zijnde perso-

neelsleden. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen van een directeur. An-

dere personeelsleden worden door de directeur benoemd en bij gebreke 

daarvan door het bestuur. De betrokken medewerkers dienen conform de 

taakomschrijving welke door het bestuur wordt vastgesteld te handelen. De 

directeur heeft onder andere tot taak:
 _____________________________________________ 

 
 

1.
 
de ondersteuning van het bestuur;

 _____________________________________________ 
 

 
2.

 
het uitvoeren van beleidsvoorbereidende taken;

 _____________________________ 
 

 
3.

 
uitvoerende taken zoals bedoeld in artikel 2.

 _________________________________ 
 

Artikel 7
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 ______________________________________ 

 

2.
 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 
 ________________________________________________________ 

 

3.
 

Ieder bestuurslid is bevoegd om voor de stichting aan te nemen alle nala-

tenschappen, schenkingen en legaten welke aan de stichting worden ge-

daan, zonder dat daaraan voor de stichting bezwarende lasten zijn verbon-

den, alsmede om de akten te tekenen en alles te verrichten wat daartoe ver-

der vereist mocht worden. Het aanvaarden van nalatenschappen kan slechts 

conform deze statuten. 
 _____________________________________________________________ 
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4.
 

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook 

aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te verte-

genwoordigen.
 _______________________________________________________________________ 

 

5.
 

Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten 

rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven gren-

zen.
 ___________________________________________________________________________________ 

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
 _____________________________________________ 

 

Artikel 8
___________________________________________________________________________________ 

 

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 _____________________________________________________ 

 

-
 

door overlijden van een bestuurder;
 ______________________________________________ 

 

-
 

bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 ____________________________ 

 

-
 

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 _____________________________________ 

 

-
 

bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 ___________________ 

 

-
 

door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen geno-

men;
 __________________________________________________________________________________ 

 

-
 

door periodiek aftreden.
 ____________________________________________________________ 

 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
 ___________________________________________________ 

 

Artikel 9
___________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 __________________ 

 

2.
 

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.
 
 

 
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten 

en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken bin-

nen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aange-

boden.
 ________________________________________________________________________________ 

 

3.
 

De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van de 

jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het 

door hem gevoerde beheer.
 ________________________________________________________ 

 

REGLEMENT
 ___________________________________________________________________________ 

 

Artikel 10
 _________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin 

die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 _ 

 

2.
 

Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 ____________ 

 

3.
 

Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te hef-

fen.
 ____________________________________________________________________________________ 

 

4.
 

Op de vaststelling, wijziging of opheffing van het reglement is het bepaalde 

in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 _________________________________________________ 

 

STATUTENWIJZIGING/FUSIE/SPLITSING
 ______________________________________ 

 

Artikel 11
 _________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
 _________________________________ 

 
 

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een 

vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 

zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 ________________________________ 
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2.
 

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ko-

men.
 __________________________________________________________________________________ 

 

3.
 

De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wij-

ziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het ge-

bied waarin de stichting haar zetel heeft.
 _________________________________________ 

 

4.
 

Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van 

fusie en/of splitsing.
 ________________________________________________________________ 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING
 _________________________________________________ 

 

Artikel 12
 _________________________________________________________________________________ 

 

1.
 

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 _______________________________ 

 
 

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toe-

passing.
 _______________________________________________________________________________ 

 

2.
 

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dat tot veref-

fening van haar vermogen nodig is.
_______________________________________________ 

 

3.
 

De vereffening geschiedt door het bestuur.
 ______________________________________ 

 

4.
 

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting 

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 _____________ 

 

5.
 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht.
 ________________________________________________________________ 

 

6.
 

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse in-

stelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 

die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.
 __ 

 

7.
 

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ont-

bonden stichting berusten onder de jongste vereffenaar gedurende een peri-

ode conform de wettelijke bepalingen.
 ___________________________________________ 

 

Artikel 13
 _________________________________________________________________________________ 

 

In alle gevallen, waarin niet door de statuten, het reglement of de wet is voor-

zien, beslist het bestuur.
 _________________________________________________________________ 

 

 


