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Statutenwijzigina

annexen: notulen bestuursvergadering; 3x notulen vergadering van aangeslotenen
Heden, zestien december tweeduizend negentien, ———————————————
verschenen voor mij, mr. Caroline DE IVIAAT, notaris te Bergen op Zoom: ————
1. mevrouw Adrians Jeanette Bom, geboren op eenentwintig april ———————
negentienhonderd vijfenzestig te Halsteren, paspoort nummer: NV5HP25B3, —
uitgegeven te Bergen op Zoom op acht juni tweeduizend achttien, wonende te Halsteren, gemeente Bergen op Zoom (postcode 4661 HV), Dorpsstraat 180, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd ——
partnerschap;—————————————————————————————
2. mevrouw Dimphena Anna Christina Maria Leijdekkers, geboren op acht mei
negentienhonderd drieenzestig te Bergen op Zoom, rijbewijs nummer: ————
4986862110, uitgegeven te Bergen op Zoom op tweeentwintig april —————
tweeduizend dertien, wonende te Bergen op Zoom (postcode 4611 NT), Grote Markt 33a, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het -———
geregistreerd partnerschap;———————————————————————
3. mevrouw Apolonia Cornelia Maria Franse, geboren op achtentwintig juli -——
negentienhonderd zesenvijftig te Hoedekenskerke, paspoort nummer: ————
NR800K2D3, uitgegeven te Goes op zesentwintig februari tweeduizend zestien,
wonende te Goes (postcode 4463 LD), Stadsvisserijstraat 14, ongehuwd en niet
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; ————
te dezen handelend als voorzitter respectievelijk penningmeester respectievelijk -—
secretaris van de in de gemeente Goes gevestigde stichting: Stichting Reddings Honden Werkgroep Zeeland, kantoorhoudende te Goes (postcode 4463 LD), ——
Stadsvisserijstraat 14, hierna ookte noemen: "de stichting" en als zodanig conform
het bepaalde in haar statuten bevoegd de stichting rechtsgeldig te ————————
vertegenwoordigen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ——
onder nummer 40310625.——————————————————————————

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: —————————————
*
dat op de op twaalf oktober tweeduizend zeventien te Halsteren (gemeente -—
Bergen op Zoom) gehouden bestuursvergadering is besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen;————————————————————
*
dat tijdens die vergadering aan alle statutaire eisen met betrekking tot een ——
wijziging der statuten is voldaan, zodat de vergadering rechtsgeldig daaromtrent
een besluit kon nemen; —————————————————————————
*

dat van voormeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de —
notulen van deze vergadering; ——————————————————————
*
dat van de conform de statuten vereiste goedkeuring van de vergadering van aangeslotenen blijkt uit aan deze akte gehechte de notulen van bedoelde -——
vergadering de dato vijftien november tweeduizend zeventien, dertien juni -——
tweeduizend achttien en zesentwintig juni tweeduizend negentien. ——————
Vervolgens verklaarden de comparanten, ter uitvoering van voormeld besluit van de
bestuursvergadering, de (doorlopende tekst van de) statuten van de stichting, met aanpassing van de vastgestelde wijzigingen ats volgt vast te leggen: ———————

STATUTEN—————————————————————————————
Naam, zetel en duur ———————————————————————————

^
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1. De stichting draagt de naam: Stichting Reddingshonden Team Zeeland. ——
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Goes.—————————————————
1. De stichting heeft een algemeen belang ten doel, te weten:—————————
a) het opzetten en in stand houden van een organisatie die zich met behulp van daartoe gekwalificeerde vrijwilligers bezighoudt met het opsporen van vermiste
personen door het inzetten van door de stichting aangewezen vrijwilligers; -——
b) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks ofzijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.-————
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ——————————
a) geschikte vrijwilligers en hun honden op te leiden tot inzetbare ————————
reddingshondenteams voor het zoeken naar vermiste personen; ———————
b) geschikte vrijwilligers te selecteren voor de ondersteuning van de ——————
reddingshondenteams;—————————————————————————
c) het geven van instructies en algemene voorlichting over doel en ———————
werkzaamheden van de stichting;————————————————————
d) het onderhouden van contacten ter bevordering van de doelstelling van de ——
stichting, in binnen-en buitentand.————————————————————
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.———————————————————
Aangeslotenschap en toelating tot aangeslotenschap————————————
Artikel 3—————————————————————————————————
1. De stichting kent aangeslotenen. Aangeslotenen kunnen zijn natuurlijke -———
personen die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en de doelstelling
van de stichting onderschrijven en rechtspersonen die de doelstelling van de —
stichting onderschrijven. ————————————————————————
2. Met bestuur kan voorschriften van algemene aard opstellen inzake de toelating
tot het aangeslotenschap, de handhaving van het aangeslotenschap en de -—
beeindiging van het aangeslotenschap.——————————————————
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot toelating of niet-toelating tot het -———
aangeslotenschap.———————————————————————————
4. Met bestuur houdt een register, waarin alle namen en adressen van alle ———
aangeslotenen zijn opgenomen. Voorts houdt het bestuur een register waarin de namen en adressen van alle donateurs zijn opgenomen. —————————
5. Onverminderd het overigens in de statuten bepaalde, is iedere aangeslotene —
verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten
van de stichting.————————————————————————————
6. De aangeslotenen dienen zich zodanig te gedragen dat de naam, de belangen
of het bestaan van de stichting niet warden geschaad. ———————————
Beeindiging van het aangeslotenschap———————————————————
1. Het aangeslotenschap eindigt: ——————————————————————
a) door opzegging door de aangeslotene; ——————————————————
b) door opzegging door de stichting in de gevallen die in lid 2 van dit artikel zijn —
aangegeven;—————————————————————————————

c) door ontzetting (royement) uitgesproken door het bestuur; ——————————
d) door overlijden van een aangeslotene of door het ophouden te bestaan van een
aangesloten rechtspersoon. ———————————————————————
2. Opzegging van het aangeslotenschap door de stichting kan in een of meer van
de volgende gevallen geschieden: ————————————————————
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a) wanneer redelijkerwijs van de stichting niet gevergd kan warden het —-———
aangeslotenschap van de betrokkene te laten voortduren; ——————————
b) wegens het niet betalen van de verschuldigde afdracht of een gedeelte -———
daarvan; ———————————————————————————————

c) indien een aangesloten rechtspersoon wordt ontbonden. ——————————
3. De opzegging door een aangeslotene kan slechts schriftelijk geschieden. -——
4. De opzegging dient te warden gericht aan het bestuur. De opzegging kan -——
uitsluitend geschieden tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van
een opzegtermijn van ten minste een maand. Heeft een aangeslotene niet tijdig
opgezegd, dan eindigt zijn aangeslotenschap per het einde van het —————
eerstvolgende boekjaarvan de stichting.—————————————————
5. Een aangeslotene kan zich niet door opzegging onttrekken aan een besluit -—
waarbij verplichtingen van geldelijke aard van de aangeslotene of een of meer (categorieen van) aangeslotenen warden verzwaard. Het vorenstaande laat de
bevoegdheid tot opzegging, als bedoeld in lid 1, onder b. van dit artikel, -———
onverlet.———————————————————————————————

6. Opzegging van het aangeslotenschap door de stichting geschiedt door het ——
bestuur, dat van geval tot geval bepaalt of de opzegging met onmiddellijke ——
ingang geschiedt oftegen een bepaalde, door het bestuur vast te stellen datum.
7. Degene aan wie het aangeslotenschap is opgezegd, kan binnen een maand na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de opzegging tegen de -———
opzegging beroep instellen bij de vergadering van aangeslotenen.——————
8. Vond de opzegging niet met onmiddellijke ingang plaats, dan is de ——————
aangeslotene tot de datum waartegen de opzegging is geschied, geschorst.-—
9. Indian en zodra het beroep tegen de opzegging door de vergadering van -——
aangeslotenen is afgewezen, eindigt het aangeslotenschap. —————————
10. Een geschorste aangeslotene kan, zolang de schorsing voortduurt, de aan het aangeslotenschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing strekt zich
mede uit tot alle functies die de betrokken aangeslotene binnen de stichting -—
bekleedt.———————————————————————————————

11. Ontzetting uit het aangeslotenschap kan, bij besluit van het bestuur, geschieden
indien de betrokkene:——————————————————————————

a. handelt in strijd met de statuten, een of meer reglementen of een of meer wettig genomen besluiten van een orgaan van de stichting; ———————
b. de stichting op onredelijke wijze benadeelt. ——————————————
12. Ontzetting uit het aangeslotenschap kan slechts met onmiddellijke ingang-——
geschieden. De betrokkene kan binnen een maand nadat het besluit tot -———
ontzetting hem bekend is geworden, daartegen beroep instellen bij de ————
vergadering van aangeslotenen. Hangende dit beroep is de betrokkene -———
geschorst, ten aanzien waarvan het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing is. ———————————————————
Geldelijke bijdragen————————————————————————————
1. ledere aangeslotene is jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de stichting, ——
waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur, onder ————
goedkeuring van de vergadering van aangeslotenen. Met bestuur is, onder ——
goedkeuring van de vergadering van aangeslotenen, bevoegd de ——————
aangeslotenen onder te verdelen in categorieen die elk een verschillende -——
jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn.————————————————————
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van de verplichting tot betalen van de bijdrage te verlenen. —————————
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3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan en beeindigen van -———
overeenkomsten met donateurs ter zake van geldelijke bijdragen en een ———
eventuele tegenprestatie van de zijde van de stichting. De reden die de statuten
toekennen aan aangeslotenen casu quo de vergadering———————————
van aangeslotenen, komen aan donateurs niet toe. -——
4. Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door: ———————
a) de jaarlijkse bijdragen van de aangeslotenen;———————————————
b) de bijdragen van de donateurs; —————————————————————
c) subsidies;-——————————————————————————————

d) opbrengsten van eventuele diensten; ———————————————————
e) schenkingen, erfstellingen en legaten; ——————————————————
f) alle andere wettige inkomsten. ——————————————————————
Algemene bepalingen inzake het bestuur en de bestuurders. Benoeming van bestuurders———————————————————————————————
1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van -

ten minste drie natuurlijke personen, die door de vergadering van ——————
aangeslotenen warden benoemd. ————————————————————
2. De samenstelling van het bestuur zal te alien tijde voor ten minste twee/derde moeten bestaan uit personen die afkomstig zijn uit het reddingshondenwezen.3. Voor de benoeming van elke bestuurder wordt door het bestuur een bindende voordracht opgemaakt. Van elke bindende voordracht wordt door het bestuur bij
de oproeping tot de vergadering waarin het voorstel tot vervulling van de ———
betrokken vacature aan de orde wordt gesteld, mededeling gedaan. —————
4. Aan elke voordracht kan het bindende karakter warden ontnomen door een met

ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de vergadering van aangeslotenen, genomen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de aangeslotenen aanwezig of vertegenwoordigd is; de -———
vergadering van aangeslotenen is dan in de benoeming vrij.—————————
5. De vergadering van aangeslotenen is voorts vrij in de benoeming, indien een —
voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt; het laatste wordt geacht het geval te
zijn indien het bestuur niet binnen twee maanden na het ontstaan van de -——
vacature een bindende voordracht heeft opgemaakt. ————————————
6. Indian er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten. —————————————————————————————

7. Indien de stichting in aanmerking komt voor een rangschikking als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet (een algemeen nut beogende ———
instelling) dient de feitelijke samenstelling van het bestuur dusdanig te zijn dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt.
Onder relatie wordt verstaan: ——————————————————————

1) familieleden tot en met de vierde graad; ——————————————————
2) gehuwden of geregistreerd partners; ———————————————————
3) samenwonenden.———————————————————————————
Aftreden. Schorsing en ontslag——————————————————————
1. Elke bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar. ——————
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat vanaf hetjaar -——
tweeduizend twintig -op een door het bestuur nader te bepalen datum in dat —
jaar en in de kalenderjaren daarna- jaarlijks ten minste een bestuurslid aftreedt
en rekening wordt gehouden met de continurteit in de samenstelling. -————
Tot dat tijdstip blijven alle huidige bestuurders in functie.———————————
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2. ledere bestuurder kan na zijn aftreden onbeperkt warden herbenoemd, tenzij hij
is afgetreden doordat een van de in lid 9 van dit artikel vermelde gronden -——
toepassing heeftgevonden.———————————————————————
3. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd, doch is gehouden binnen drie (3) maanden in de vacature(s) te (doen) voorzien, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is het aantal zijner leden te verlagen tot het minimum van drie
(3) bereikt is.-————-——————-—————-——-——-————-—
4. Een bestuurder kan te alien tijde door de vergadering van aangeslotenen -——
warden geschorst en ontslagen, mits zodanig besluit wordt genomen met ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen in een —
vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de aangeslotenen -———
aanwezig of vertegenwoordigd is. ————————————————————
5. In geval van schorsing van een bestuurder wordt de betrokkene in de —-———
gelegenheid gesteld zich in de vergadering van aangeslotenen te ——————
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. ————
6. De schorsing van een bestuurder vervalt, indien de vergadering van -————
aangeslotenen niet binnen drie (3) maanden na de datum van ingang van de —
schorsing heeft besloten tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de -——
schorsing. Een schorsing kan voorten hoogste drie (3) maanden warden -——
gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de
schorsing werd genomen. ————————————————————————
7. Een besluit tot handhaving of opheffing van een schorsing kan slechts warden genomen met hetzelfde quorum en met dezelfde meerderheid van stemmen als
het besluit tot schorsing. ————————————————————————
8. Een voorstel tot schorsing, tot handhaving van een schorsing of tot ontslag kan
niet in een tweede vergadering - in de zin van artikel 230 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - van de vergadering van aangeslotenen aan de orde —-—
warden gesteld, indien in de eerstgehouden vergadering niet het vereiste -——
quorum werd bereikt. ——————————————————————————

9. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, houdt een bestuurder op -—
bestuurdertezijn: ———————————————————————————
a) ten aanzien van een bestuurder die uit de aangeslotenen is benoemd: met en door het eindigen van zijn aangeslotenschap bij de stichting; —————————
b) door ontslag, hem gegeven door de vergadering van aangeslotenen; -————
c) door overlijden;————————————————————————————
d) door tussentijds aftreden op eigen verzoek; ————————————————
e) door ontslag, hem gegeven door de rechtbank;———————————————
f) indien hij, anders dan ten gevolge van testamentair bewind, het vrije beheer -—
over zijn vermogen verliest. ———————————————————————
10. Elke bestuurder die tussentijds wenst af te treden, geeft daarvan bij —————
aangetekende brief kennis aan het bestuur. ————————————————
Bestuursfuncties. Geen belangenverstrengeling ——————————————
Artikel 8—————————————————————————————————
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een —-———
penningmeester aan. Een bestuurder kan niet gelijktijdig meer dan een van -—
deze functies bekleden, tenzij op tijdelijke basis in geval van verhindering, belet
of ontstentenis van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. ————
2. Aan een bestuurder komt, zulks ter beoordeling van de overige bestuurders, —
geen stemrecht toe inzake aangelegenheden waarbij hij een concreet ————
aanwijsbaar financieel of ander belang heeft uit hoofde van een functie die hij bekleedt. Onder een functie, als in de vorige zin bedoelt, wordt verstaan: iedere
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vorm van betrokkenheid - in of onder welke naam, vorm, functie, titel of -———

hoedanigheid ook - bij een andere organisatie of instelling dan de stichting of bij een activiteit die buiten de stichting wordt georganiseerd of verricht. ————
3. Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. In het kader —
van hun functie gemaakte onkosten warden aan bestuurders, op ———————
declaratiebasis, vergoed. ————————————————————————
Bestuursvergaderingen ——————————————————————————
1. Onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel, kan het bestuur slechts besluiten nemen, indien ieder lid van het bestuur schriftelijk ter —-——
vergadering is opgeroepen, onder vermelding van de te behandelen —-———
onderwerpen, op een termijn van ten minste drie dagen, waarbij de dag van -—
oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet warden -————
meegerekend. De Algemene Termijnenwet is te dezen niet van toepassing. -—
2. De oproepingsbrieven warden verzonden aan de adressen van de bestuurders
zoals zij deze schriftelijk aan de stichting hebben opgegeven.————————
3. Bestuursvergaderingen warden, op verzoek van de voorzitter van het bestuur of
op verzoek van de bestuurder die het houden van de vergadering verlangt, -—
bijeengeroepen door of in opdracht van de secretaris van het bestuur.-————
4. Indian een bestuurder schriftelijk een verzoek indient bij de voorzitter van het —
bestuur tot het houden van een bestuursvergadering en aan dit verzoek niet -—
binnen zeven dagen gevotg wordt gegeven, is de verzoeker zelf bevoegd de —
vergadering bijeen te roepen, met overeenkomstige toepassing van het -———
bepaalde in lid 2 van dit artikel. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld —
voorziet zelf in haar leiding en wijst een persoon aan die de notulen houdt.-——
5. In een bestuursvergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen wettige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de voorschriften voor het -——
bijeenroepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen, mits
de besluiten genomen warden met algemene stemmen. ——————————
6. Alle besluiten die in een bestuursvergadering kunnen warden genomen, kunnen
ook buiten de vergadering warden genomen, mits iedere bestuurder zich -——
schriftelijk - telegrafisch, per telex, per fax of per e-mail daaronder begrepen - ten gunste van het betrokken besluit uitspreekt. Van elk aldus genomen besluit
wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende bestuursvergadering; deze -——
mededeling wordt in de notulen van die vergadering opgenomen. ——————
7. Een bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door een andere ————
bestuurder doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend krachtens schriftelijke -—
volmacht. Deze volmacht dient door de volmachtgever te zijn ondertekend en —
moet door de gevolmachtigde tijdig warden ingeleverd bij de voorzitter van de betrokken bestuursvergadering. —————————————————————
8. Een bestuurder kan niet meer dan een andere bestuurder vertegenwoordigen uit hoofde van het in dit lid bepaalde.———————————————————
9. Bestuursvergaderingen warden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij —
verhindering van de voorzitter wijzen de ter vergadering aanwezige bestuurders
een hunner als voorzitter van die vergadering aan. —————————————
10. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering warden door de secretaris -—
notulen opgemaakt, die door het bestuur in diezelfde vergadering of in een ——
volgende bestuursvergadering warden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van betrokken vergadering warden ondertekend. Besluitvormingenstemrecht ———————————————————————
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Artikel 10 -—

1. ledere bestuurder stemt zander last of ruggespraak met degene die hem heeft benoemd.———————————————————————————————

2. ledere bestuurder die niet is geschorst, heeft recht op het uitbrengen van een 3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid en/of een ander quorum —
voorschrijven, besluit het bestuur met volstrekte meerderheid van de -————
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin op het tijdstip van stemming meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of ——
vertegenwoordigd is. ledere bestuurder ten aanzien van wie geen sprake is van
belet of ontstentenis, is in functie. ————————————————————

Indien bij stemming omtrent enig op de agenda voor de betrokken vergadering
geplaatst onderwerp minder bestuurders ter vergadering aanwezig of —-———
vertegenwoordigd zijn dan ingevolge het voor dat onderwerp voorgeschreven quorum is vereist, kan omtrent dat onderwerp wettig warden besloten in de -—
eerstvolgende vergadering van het bestuur, ongeacht het aantal bestuurders —
dat dan aanwezig of vertegenwoordigd is, mits het betrokken onderwerp op de
agenda van die volgende bestuursvergadering is geplaatst en het besluit wordt
genomen met de statutair vereiste meerderheid van stemmen. ————————
4. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk, met -————
ongetekende gesloten briefjes, gestemd. Stemming bij wege van acclamatie is toegestaan, mits geen van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen -—
ve rzet. ————————————————————————————————

5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen warden als niet uitgebracht —————
aangemerkt; zij tellen echterwel mee ter bepaling van het quorum.-—————
6. Indien over enig voorstel dat met gewone meerderheid van stemmen kan -——
warden aangenomen de stemmen staken, wordt het betrokken voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen. ——————————————
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een ———
genomen besluit. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van evengemeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, —
wanneer de meerderheid van de vergadering of-wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een stemgerechtigde -——
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de ——————
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.—————————————
8. Het bestuur kan, ter regulering van zijn intern functioneren, een reglement ——
vaststellen en het reglement aanvullen, wijzigen of opheffen.—————————
9. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen —
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur warden benoemd.-——————————————————————————————

Belangrijke bestuursbesluiten ———————————————————————
ArtikeMl—————————————————————————————————
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot —
het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.-——————
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. ——————————————————————————

Vertegenwoordiging———————————————————————————
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Artikel12
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: ——————————
a) hetzij door het voltallige bestuur; —————————————————————
b) hetzij door twee bestuursleden, gezamenlijk handelend. ———————————
2. Met bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in loondienst van de -—
stichting, algehele of beperkte volmacht verlenen om de stichting te —————
vertegenwoordigen binnen de bij volmachtverlening vastgestelde grenzen.-——
Boekjaar en jaarrekening —————————————————————————
Artikel13—————————————————————————————————
1. Met boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.—————————
2. Per het einde van ieder boekjaar warden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit warden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten -

over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes ———
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur warden aangeboden.——
3. De jaarstukken warden door het bestuur vastgesteld.————————————
Vergadering van aangeslotenen——————————————————————
ArtikeM4—————————————————————————————————
1. Binnen de vergadering van aangeslotenen oefenen de aangeslotenen alle ——
bevoegdheden uit die hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend. -————
2. ledere aangeslotene die niet is geschorst, heeft toegang tot en stemrecht in de
vergadering van aangeslotenen. —————————————————————
3. De bijeenroeping van elke vergadering van aangeslotenen geschiedt door ——
middel van oproepingsbrieven, die warden verzonden aan de adressen van de
aangeslotenen, zoals zij deze aan de stichting hebben opgegeven. ——————
4. De termijn van oproeping voor een vergadering van aangeslotenen bedraagt —
ten minste twee (2) weken, waarbij de dag van oproeping en de dag waarop de
vergadering wordt gehouden niet warden meegerekend. De Algemene -———
Termijnenwet is te dezen niet van toepassing.———————————————
5. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op dejuiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten warden
genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de ——————
voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt ———
genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle ——————
aangeslotenen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —————————————
6. Uiterlijk in de maand juni van ieder jaar wordt de jaarlijkse vergadering van ——
aangeslotenen ("de jaarvergadering") gehouden. In de jaarvergadering wordt de
atgemene gang van zaken binnen de stichting behandeld. ——————————
7. Vergaderingen van aangeslotenen warden gehouden in de gemeente waarin de
stichting haar zetel heeft of in een andere, door het bestuur te bepalen -———
gemeente in Nederland. ————————————————————————
8. Aangeslotenen kunnen onderwerpen die zij in de jaarvergadering behandeld —
willen zien, op de agenda voor die vergadering doen plaatsen, mits zij die -——
onderwerpen niet later aan de stichting hebben opgegeven dan een (1) week voor de betreffende vergadering. —————————————————————
9. Buitengewone vergaderingen van aangeslotenen kunnen warden gehouden, —
indien het bestuur dit wenselijk acht. ———————————————————
Onverminderd het bepaalde in lid 10 van dit artikel, wordt iedere vergadering —
van aangeslotenen door de zorg van de secretaris van het bestuur ——————
bijeengeroepen in opdracht van de voorzitter van het bestuur. ————————
10. Bovendien zal een buitengewone vergadering van aangeslotenen warden -——
gehouden binnen vier weken nadat de stichting een daartoe strekkend -———
schriftelijk verzoek heeft ontvangen van tenminste tien aaneengeslotenen. ——
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Indien de vergadering van aangeslotenen niet binnen vierweken na het ———
verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en
de statuten - zelf bevoegd de vergadering bijeen te roepen en de plaats te ——
bepalen waar deze vergadering zal warden gehouden; de stichting verleent hen
daarbij alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking. Op een bijeenroeping als
in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel -——
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.—————————————
11. Elke aangeslotene heeft recht op het uitbrengen van een stem. Blanco- en ——
ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt; zij tellen echter —
wel mee ter bepaling van het quorum. Een aangesloten rechtspersoon kan zich
ter vergadering slechts door een persoon doen vertegenwoordigen; deze -——
persoon dient desverlangd aan de voorzitter zijn bevoegdheid tot ——————
vertegenwoordiging aan te tonen.————————————————————
12. De vergadering van aangeslotenen besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.—————————————————————————
13. Vergaderingen van aangeslotenen warden geleid door de voorzitter van het -—
bestuur. Indien deze, om welke reden ook, ter vergadering ontbreekt, wijzen de
ter vergadering aanwezige bestuurders een persoon als voorzitter van de -——
vergadering aan. Is geen enkele bestuurder ter vergadering aanwezig, dan wijst
de vergadering van aangeslotenen zelf de voorzitter van de betrokken ————
vergadering aan.————————————————————————————
14. Van het verhandelde in de vergadering van aangeslotenen warden notulen -—
gehouden door of onder verantwoordelijkheid van de persoon, die daartoe door
de voorzitter van de vergadering is aangewezen. ——————————————
15. De notulen warden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering van -———
aangeslotenen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter
en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling is geschied.—————
16. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk, met —-———
ondertekende gesloten briefjes, gestemd. Stemming bij wege van acclamatie is
toegestaan, mits geen van de aanwezige stemgerechtigden zich tegen die wijze
van stemming verzet.——————————————————————————
17. Indien de stemmen over enig voorstel staken, wordt het betrokken voorstel - —
tenzij de indieners daarvan verklaren daaraan geen behoefte te hebben - in de
eerstvolgende vergadering van aangeslotenen opnieuw aan de orde gesteld. —
Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen. ——————
18. Inzake enig voorstel waarbij aan een of meer aangeslotene(n)rechten warden toegekend en/of verplichtingen warden kwijtgescholden en die de betrokkene(n)
in enig ander opzicht dan louter als aangeslotene(n) betreffen, komt aan de -—
betrokken aangeslotene(n) geen stemrecht to. ———————————————
19. Aan alle besluiten van de vergadering van aangeslotenen kan uitsluitend de -—
kracht van advies warden toegekend, behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze statuten. —————————————————————————————

Vo Imac htve rle n i n g————————————————————————————
Artikel15—————————————————————————————————
Een aangeslotene kan zich in een vergadering van aangeslotenen door een andere
aangeslotene doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend krachtens schriftelijke ——
volmacht. Deze volmacht dient door de volmachtgever te zijn ondertekend en moet
door de gevolmachtigde tijdig warden ingeleverd bij de voorzitter van betrokken -—
vergadering.———————————————————————————————
Een aangeslotene kan niet meer dan een andere aangeslotene vertegenwoordigen
uit hoofde van het in dit lid bepaalde. —————————————————————
Reglementen———————————————————————————————
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1. Met bestuur kan een of meer reglementen vaststellen en reglementen ————
aanvutlen, wijzigen en opheffen.—————————————————————
2. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten. ——————————————————————————————

Statutenwijziging————————————————————-———————-—
Artikel17—————————————————————————————————
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.———————————————
2. Het bestuur kan een besluit tot statutenwijziging slechts nemen met ten minste
twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van het aantal in functie zijnde bestuurders op het ——
tijdstip van stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bovendien behoeft de
gehele of gedeeltelijke wijziging of aanvulling van artikel 2, artikel 6, artikel 7, —
artikel 14 lid 6 of het onderhavige ari:ikel 17 de goedkeuring van de vergadering
van aangeslotenen.———————————————————————————
3. In de agenda van de vergadering waarin het voorstel tot wijziging van de -——
statuten wordt behandeld, dient de voorgenomen statutenwijziging als ————
onderwerp te zijn opgenomen. Bij deze agenda dient een afschrift te zijn ———
gevoegd van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de letterlijke tekst van de
voorgestelde wijziging(en) is opgenomen.—————————————————
4. Op besluiten tot fusie of omzetting is het bepaalde in de voorgaande leden van
dit artikel van overeenkomstige toepassing. ————————————————
5. Een statutenwijziging, omzetting offusie treedt niet in werking dan nadat de -—
daartoe strekkende notariele akte is verleden. ledere bestuurder afzonderlijk is
tot het doen verlijden van de desbetreffende akte bevoegd. —————————
6. De stichting dient een gewaarmerkt afschrift van de akte van statutenwijziging en een exemplaar van de voltedige tekst van de gewijzigde statuten te -———
deponeren bij de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven. -—
7. Indien de stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling, dient —
wijziging in artikel 2 en het onderhavige artikel 17 onverwijld te warden -———
doorgegeven aan de Belastingdienst, thans de eenheid Ondernemingen te 's- Hertogenbosch.————————————————————————————
Ontbinding en liquidatie——————————————————————————
Artikel 18 —————

1. Het bestuur is, mits na de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van aangestotenen, bevoegd de stichting te ontbinden.—————————————
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige -———
toepassing op een besluit van het bestuur de stichting te ontbinden. —————
3. Het bestuur is, bij het nemen van het besluit tot ontbinding van de stichting, -—
bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen. —————————————
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen noodzakelijk is.————————————————————
5. Een eventueel batig liquidatiesaldo moet ten goede komen aan een andere -—
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.-—————
6. Hetgeen na de voldoening van de schulden van het vermogen van de stichting
is overgebleven, wordt door degene(n) die met de vereffening is/zijn belast, -—
bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende rechtspersoon waarvan
het doel de doelstelling van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. ——————
7. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -——
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder -—
berusting van degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -———
Wijzevan communicatie —————————————————————————
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Artikel19

Overal waar in deze statuten wordt gesproken over "schriftelijk", dient daaronder -—
mede te warden verstaan "per e-mail". ————————————————————
Slotbepalingen ——————————————————————————————
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het ——
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ———————————————————
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Bergen op Zoom op de ——
datum in het hoofd dezer akte gemeld. ————————————————————
Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van de akte zakelijk opgegeven
aan de verschenen personen, die daarna verklaarden van de woordelijke inhoud-—
van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen. ———————————————————————————————
Ten slotte is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen -—
personen en mij, notaris. ——————————————————————————
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