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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING SBOH

Op veertien februari tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Erik Godefridus Vorst,

notaris te Amsterdam: 
-mr, Elisabeth Anne von Meijenfeldt, kandidaat-notaris' geboren te Breda op een mei

negentienhonderdtweeënnegentig, met kantooradres: Parnassusweg 737, 1077 DG

Amsterdam

De verschijnende persoon verklaaft:_=-_-
(A) De raad van toezicht van StichtÍng SBOH, een stichting, met zetel in de gemeente

Utrecht en met adres: Ofteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht, ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 41183558 (de "Stichting"), heeft op drieëntwintig

januari tweeduizend achttien, besloten tot wijziging van de statuten van de Stichting

en tot machtiging van de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te

doen verlijden, Van de besluiten tot statutenwijziging en machtiging van de

verschijnende persoon blijkt uit een stuk, dat aat"t deze akte wordt gehecht (bÜlage)'-

(B) De statuten van de Stichting zijn laatst gewijzigd bij akte, op dertien april

tweeduizend tien verleden voor mr. E.G. Vorst, destijds notaris te Utrecht.

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de

verschijnende persoon de sratuten van de Stichting hierbij zodanig te wijzigen dat zlj in hun

geheel komen te luiden als volgt:

Artikel 1. Definities en interpretatie-
l.l In deze Statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

"Accountant" betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid I van het

Burgerlijk wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants

samenwerken;

"Bestuurder" betekent een bestuurder van de Stichting

"Commissaris" betekent een commissaris van de Stichting;

"Raad van Bestuur" betekent het bestuur van de Stichting

"Raad van Commissarissen" betekent de raad van commissarissen van de

Stichting;

"statuten" betekent deze statutery-
"stichting" betekent de stichting die wordt geregeerd door deze Statuten'

l.Z In deze Statuten betreffen verwijzingen naar Artikelen verwijzingen naar artikelen

van deze Statuten, tenzij anders aangegeve

Artikel2. Naam en zetel-
2.1 De Stichting is genaamd: Stichting SBOH'

2.2 De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Utrecht'

Artihel3. Doel en middele

3.1 De Stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk ten doel om, als financier,

werkgever en faciliterende instelling, de vervolg- en specialistische opleidingen van
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zorgprofessionals wier opleiding wordt gefinancierd met de beschikbaarheidbijdrage

toegekend door De Nederlandse Zorgautoriteit of andere subsidies, te ondersteunen

en bevorderen, met inachtneming van alle op die opleidingen van toepassing zijnde

regelgeving, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband þeud1.--
3.2 De middelen van de Stichting bestaan uit

(a) de beschikbaarheidbijdrage toegekend door De Nederlandse Zotgautoriteit,

andere subsidies en donaties;

(b) overige baten.

3.3 De Stichtin g ziet er bij de uitoefening van haar werkzaamheden op toe dat alle

voorwaarden en bepalingen, waaronder die met betrekking tot overheidsmiddelen

dieaanhaarzijnverstrekt,striktwordennageleefd,

Artiket 4. Bestuur en toezicht op het bestuur

De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur onder toezicht van een Raad van

Commissarissen,=--
Artikel5. Raad van Bestuu

5.1 De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen

aantal Bestuurders.

5.2 Slechts natuurlijke personen kunnen tot Bestuurder worden benoemd'

5.3 Bestuurders worden benoemd door de Raad van Commissarissen' De Raad van

Commissarissen kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan' Een besluit tot

benoeming, schorsing of ontslag van een Bestuurder kan slechts worden genomen bij

een meerclerheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen'

vertegen\¡/oordigende ten minste twee derden van de stemmen die door alle

Commissarissen in gezamenlijkheid kunnen worden uitgebracht'

5.4 Indien de Raad van Commissarissen een Bestuurder heeft geschorst, dient hij binnen

drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot

handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit

tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de

schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande

op de dag, waarop de Raad van Commissarissen het besluit tot handhaving heeft

genomen. Indien de Raad van Commissarissen niet binnen de voor de handhaving

bepaalde termijn tot ontslag of tot ophef-fing van de schorsing heeft besloten, vervalt

de schorsing

5.5 Een Bestuurder wiens ontslag wordt voorgesteld, wordt in de gelegenheid gesteld

zich in de desbetreffende vergadering van de Raad van Commissarissen te

verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan._=___--=_.-

5.6 Onverminderd Artikel 5.3, defungeert een Bestuurder door zijn overlijden, vrijwillig

aftreden, ondercuratelestelling, faillissement of het ten aanzien van hem van

toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, alsmede

door ontslag door de iechtbank op de grond dat hij iets doet of nalaat in strijd met de

bepalingen van de wet of van de statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer, dan
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wel op een van de andere gronden als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk

Wetboek.

S.j In geval van ontstentenis of belet van een of meer Bestuurders zijn de overblijvende

Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder t¡delijk met het bestuur belast' In

geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, wordt de Stichting tijdelijk

bestuurd door een of meer personen die de Raad van Commissarissen daaftoe, uit of

buiten zijn midden, aanwijst.

5.g De Raad van Commissarissen stelt, voor iedere Bestuurder afzonderlijk, diens

bezoldiging en onkostenvergoeding vast' 
--Artikel6. Taako taakverdeling en bevoegdheden van de Raad van Bestuur-

6.I De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting'

6.2 De Bestuurders zijn jegens de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van

hun taak. Zij richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de

Stichtingendedaat.aanverbondenorganisatie.

6.3 De Raad van Commissarissen kan de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent

de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en

van het Personeelsbeleid' 

-

6.4 De Raad van Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden

geregeld die de Raad van Bestuur betreffen'

6.5 De Raad van Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere

Bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast'

6.6 Indien er meer dan één Bestuurder is, kan de Raad van Commissarissen uit de

Bestuurders een voorzitter benoemen

De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen' en tot het aaîgaaî

van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

rnedeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

6.7

zekerheidstelling vr:or een schuld van een ander verbindt'

Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zij

van de Raad van Bestuur omtrent:

(a) het vaststellen van een reglement van de Raad van Bestuur als bedoeld in

Artikel6,4;
(b) het vaststellen van een taakverdeling binnen de Raad van Bestuur als bedoeld

(c)

in Artikel 6.5;

het verrichten van de rechtshandelingen als bedoeld in Aftikel 6.'l;-
(d) de toekenning en wijziging van een doorlopende bevoegdheid tot

6.9

veftegenwoordiging als bedoeld in Artikel 9'2'-
De Raad van Commissarissen is bevoegd om ook andere besluiten van de Raad van

Bestuur dan in Artikel 6.8 bedoeld, aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad

van Commissarissen te onderwerpen. De desbetreffende besluiten van de Raad van

Bestuur dienen duidelijk in een daartoe strekkend besluit van de Raad van

Commissarissen te worden omschreven

6.8 n onderworpen de besluiten
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6.10 Bij het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een

besluit van de Raad van Bestuur als bedoeld in Artikel 6,8 sub (c), bestaat er ten

aanzien van de desbetreffende aangelegenheid geen

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of de Bestuurders' Het

ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een ander besluit

van de Raacl van Bestuur, tast de veftegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van

Bestuur of de Bestuurders niet ããrt'

Artiket7.VergaderingenvandeRaadvanBestuul
j.l ledere Bestuurcler en iedere Commissaris is bevoegd tot het bijeenroepen van een

bestuursvergadering. -------.'-----------''----.--.-

7.2 Bestuurders worden tot de bestuursvergaderingen opgeroepen door een Bestuurder

of een Cornmissaris' 

-

7.3 De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door middel van

oproepingsbrieven gericht aan de Bestuurders, Indien de Bestuurder hiermee instemt'

kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar

en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Stichting

is bekend gemaakt'

7.4 De oproeping vermeldt de plaats van de vergadering en de te behandelen

onderwerpen. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproeping is

aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet

geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in

een vergadering, r,vaarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn'-
7.5 De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag

vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet

plaatsgehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij het besluit

met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle Bestuurders

aanwe'zig of veftegenwoordigd zijn. 

--j .6 Een Bestuurder kan zich ter vergadering slechts bij schriftelijke vohnacht door een

medebestuurder doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de

volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd

7.7 De bestuursvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van

Bestuur, zo de Raad van Commissarissen een voorzitter van de Raad van Bestuur

heeft benoemd, De voorzitter van de Raad van Bestuur kan, ook indien hij zelf ter

vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter van de vergadering

aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur zonder dat hij

een ander in zijnplaats als voorzitter van de vergadering heeft aangewezen, of indien

de Raad van Commissarissen geen voorzitter van de Raad van Bestuur heeft

benoemd, benoemen de ter vergadering aanwezige Bestuurders een van hen tot

voorzitter van de vergadering

De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris van de vergadering aan' De

secretaris van de vergadering houdt de notulen van het ter vergadering verhandelde' -
7.8
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7.g Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondeftekend door de voorzitter en

de secretaris van de vergadering

Artikel 8. Besluitvorming van de Raad van Bestuur-
8.1 Iedere Bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.

g.Z In het geval een of meer Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben

dat tegenstnjdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden

organisatie, zijn zii niet bevoegd deel te nemen aaî de beraadslaging en

besl'itvorming. In het geval alle Bestuurders een direct of indirect persoonlijk

belang hebben of de enige Bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft

dat tegenstrijdig is met het belang van cle stichting en de met haar verbonden

organisatie, wordt het besluit genomen door de Raad van commissarissen' Bij

ontbreken van alle Commissarissen, wordt het besluit niettemin genomen door het

Bestuur en blijven de Bestuurders of blijft de enige Bestuurder, in afwijking van de

eerste zin van dit Artikel 8.2, bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en

besluitvorming. Het Bestuur legt de overwegingen die aan het besluit ten grondslag

liggen dan schriftelijk vast.-
g.3 Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen.

8.4 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen'-
g.5 De Raad van Bestuur kan in vergadering slechts besluiten nemen indien de

meerderheid van de Bestuurders ter vergadering aanwezig is.-
g.6 Besluitvorming van de Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering geschieden'

Zulk een besluitvorming is slechts mogelijk indien geen enkele Bestuurder daartegen

bezwaar maakt en elke Bestuurder stem uitbrengt. De stemmen kunnen alleen

schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht'

Artikel g. Vertegenwoordiging

9.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting' Indien er meer dan twee

Bestuurders zijn, komt, behalve aan de Raad van Bestuur, de bevoegdheid tot

veftegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders

g.2 De Raad van Bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte

doorlopende bevoegdheid tot veftegenwoordiging aanstellen (procuratiehouders)'

Ieder van hen veftegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen aan

zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door de Raad

van Besttlur vastgesteld.

Artikel 10. Raad van Commissarissen

10.1 De Raad van commissarissen bestaat uit een door de Raad van commissarissen te

bepalen oneven aantal van ten minste vijf Commissarissen' Is het aantal

Commissarissen minder dan vijf, dan blijft de raad volledig bevoegd; de Raad van

Commissarissen neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn

ledental.
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I0.2 Slechts natuurlijke personen kunnen tot Commissaris worden benoemd'

Commissaris kunnen niet zijn Bestuurders, personen die in de voorgaande drie jaren

Bestuurder zijn geweest en personen die in dienst zijnvan de Stichting

10.3 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een Commissaris worden van

de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij

bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de

vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke

rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder

rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding

van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of

herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met

de wijze waarop de kandidaat ziintaakals Commissaris heeft vervuld'-
10,4 commissarissen worden benoemd door de Raad van commissarissen' De Raad van

Commissarissen kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. Een besluit tot schorsing

of ontslag van een Commissaris vereist een meerderheid van ten minste vier vijfden

van de uitgebrachte stemmen, veftegenwoordigende ten minste vier vijfden van de

stemmen die door alle commissarissen in gezamenlijkheid kunnen worden

uitgebracht.

10.5 De Raad van Commissarissen dient zodanigte zijn samengesteld dat hij zijn taak

naar behoren kan vervullen'

10.6 De Raad van Commissarissen is bevoegd ter gelegenheid van een benoeming of

daarna te bepalen dat door hem duidelijk te omschrijven nevenfuncties of

betrekkingen onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van

commissarissen, De besluiten van de Raad van commissarissen tot het aanwijzen

van de in dit Artikel 10.6 bedoelde nevenfuncties en betrekkingen vereisen een

rneerderheid van ten minste vier vijfden van de uitgebrachte stetnmen,

veftegenwoordigende ten minste vier vijfden van de stemmen die door alle

Commissarissen in gezamenlijkheid kunnen worden uitgebracht' Het aanvaarden van

een onverenigbare functie of het aangaan van een onverenigbare betrekking leidt niet

tot ontslag van rechtswege, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van

Commissarissen om iedere Commissaris te allen tijde te ontslaan

t0.7 De Commissarissen worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Zlj

zljn na een eerste termijn aansluitend maximaal voor één nieuwe aaneengesloten

termijn herbenoembaar. De commissarissen treden af volgens een door de Raad van

Commissarissen vast te stellen rooster van aftreden'

10.I Indien een Commissaris is geschorst, dient de Raad van Commissarissen binnen

twee maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot

opheffing ofhandhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing'

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen

en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor twee maanden'

ingaande op de dag, waarop de Raad van Commissarissen het besluit tot handhaving

heeft genornen. Indien de Raad van commissarissen niet binnen de voor de
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handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft

besloten, vervalt de schorsing

Onverminderd Artikelen 10,4 en 10.7, defungeeft een Commissaris door zijn

overlijden, vrijwillig aftreden, ondercuratelestelling, faillissement of het fen aanzien

van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke

personen.

10.10 In geval van ontstentenis of belet van een of meer Commissarissen zijn de

overblijvende Commissarissen of is de enig overblijvende Commissaris tijdelijk

belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet

en deze statuten ziin toegekend aan de Raad van Commissarissen en de

Commissarissen. ln geval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen is de

Raad van Bestuur bevoegd om een of meer personen aan te wijzen, die deze taken en

bevoegdheden tijdelijk uitoefenen.

10.11 I)e Raad van commissarissen kan aan iedere commissaris afzonderlijk een

bezoldiging en een onkostenvergoedirrg toekennen

Artikel 11. Taak en taakverdeling van de Raad van commissarissen-
1 l,1 l)e Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de

Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting' Hij staat de

Raad van Bestuur met raad ter ziide' Bij de vervulling van hun taak richten de

commissarissen zich naar het belang van de Stichting. De Raad van Bestuur

verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak

noodzakelijke gegevens

ll.2 De Commissarissen zijn bevoegd om rechtstreeks contact te onderhouden met

stakeholders van de stichting en personen die bij haar werkzaamheden belang

hebben.

I 1.3 Elke Commissaris is jegens de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van

zijntaaken richt zich bij de vervullin gvan ziintaaknaar het belang van de Stichting

en de daaraan verbonden organisatie

ll.4 De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen

worden geregeld die de Raad van Commissarissen betreffen. Een besluit tot

vaststelling van een reglement als bedoeld in dit Artikel 11.4 kan door de Raad van

commissarissen slechts worden genomen bij meerderheid van ten minste twee

derden van de uitgebrachte stemmen, veftegenwoordigende ten minste twee derden

van de stemmen die door alle Commissarissen in gezamenlijkheid kunnen worden

uitgebracht.

1 1.5 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn

midden een secretaris benoemen

ll.6 De Raad van Commissarissen legt schriftelijk vast welke Commissaris meer in het

bijzonder is belast met het toezicht fen aanzien van welk onderdeel of aspect van de

bedrijfsvoering van de Stichting

11.7 De Raad van Commissarissen kan bepalen, dat een of meer vanzijn leden toegang

zullen hebben tot alle ruimten van de Stichting en bevoegd zullen zijn inzage te
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nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting en

kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte

van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen

11.8 De Raad van Commissarissen stelt een of meer commissies in die hij voor de

vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig acht, waaronder in ieder geval een

remuneratiecommissie, een auditcommissie en een kwaliteitscommissie. De Raad

van Commissarissen bepaalt de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van

de commissies.--
Artikel 12. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen-
1Z.l Iedere Commissaris en iedere Bestuurder zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een

vergadering van de Raad van Commissarissen

12.2 Commissarissen worden tot de vergaderingen van de Raad van Commissarissen

opgeroepen door een Commissaris of een Bestuurder

12.3 De oproeping tot een vergadering van de Raad van Commissarissen geschiedt door

middel van oproepingsbrieven gericht aan de Commissarissen. Indien de

Commissaris hiermee insternt, kan de oproeping geschieden door een langs

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat

door hem voor dit doel aan de Stichting is bekend gemaakt.-
12.4 De oproeping vermeldt de plaats van de vergadering en de te behandelen

onderwerpen. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproeping is

aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet

geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in

een vergadering, waarin alle Commissarissen aanwezigof veftegenwoordigd zijn. -
12.5 De oproeping tot een vergadering van de Raad van Commissarissen geschiedt niet

later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of

heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden

genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een

vergadering, waarin alle Commissarissen aanwezigof vertegenwoordigd zijn.-
12.6 Een Commissaris kan zichter vergadering slechts bij schriftelijke volmacht door een

medecommissaris doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de

volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

I21 De vergadering van de Raad van Commissarissen wordt voorgezeten door de

voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van

Commissarissen kan, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in

zijn plaats als voorzitter van de vergadering aanwijzen. Bij afwezigheid van de

voorzitter van de Raad van Commissarissen zonder dat hij een ander in zijn plaats

als voorzitter van de vergadering heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering

aanwezige Commissarissen een van hen tot voorzitter.

12.8 De secretaris van de Raad van Commissarissen houdt de notulen van het ter

vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de secretaris van de Raad van

Commissarissen of indien geen secretaris van de Raad van Commissarissen is
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benoemd, wijst de voorzitter van de vergadering de secretaris van de vergadering

aan

l2.g Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en

de secretaris van de vergadering

13.1

13.2

Artikel 13. Besluitvorming van de Raad van Commissarissen

Iedere Commissaris heeft recht op het uitbrengen van één stem.-
Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten geen andere meerderheid is

voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen

13.3 De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts besluiten nemen indien de

meerderheid van de Commissarissen ter vergadering aanwezig is.

13.4 De Bestuurders zijn, inclien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de

vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de

Raad van Commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken.

13.5 Besluitvorming van de Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering

geschieden. Zulk een besluitvorming is slechts mogelijk indien geen enkele

Commissaris daartegen bezwaar maakt en elke Commissaris stem uitbrengt. De

stemmen kunnen alleen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. -
13.6 tn het geval een of meer Commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang

hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden

organisatie, zijn zii niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en

besluitvorming, In het geval alle Commissarissen een direct of indirect persoonlijk

belang hebben of de enige Commissaris een direct of indirect persoonlijk belang

heeft dat tegenstrijdig is rnet het belang van de Stichting en de met haar verbonden

organisatie, wordt liet besluit niettemin genomen door de Raad van Commissarissen

en blijven de Commissarissen of blijft de enige Commissaris, in afwijking van de

eerste zin van dit Artikel 13.6, bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en

besluitvorming. De Raad van Commissarissen legt de overwegingen die aan het

besluit ten grondslag liggen dan schriftelijk

Artikel 14. Boekjaar, administratie en jaarrekenin

14.l Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kâlenderjaar

14.2 Op een redelijke termijn voorafgaand aan een boekjaar maakt de Raad van Bestuur

een begroting van de baten en lasten van dat boekjaar op. De begroting wordt

goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

14.3 De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van

alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die vooftvloeien

uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze

te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen

worden gekend

14.4 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van

deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Raad van Commissarissen op
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grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Raad van Bestuur een jaarekening

op, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting, en legt

hij deze voor de commissarissen ter inzage ten kantore van de stichting'

14.5 De jaarrekening vereist de goedkeuring van de Raad van Commissarissen'

14.6 De jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en Commissarissen;

ontbreekt de ondertekening van een of lreer van hen dan wordt daarvan onder

opgaaf van reden melding gemaakt

Artikel 15. Accountùnt -
l5.l De Stichting is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarekening aan een

accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, te

verlenen

lS.Z Tot het verlenen van de opdracht is de Raad van Commissarissen bevoegd' Gaat

deze daaftoe niet over, dan is de Raad van Bestuur bevoegd, De opdracht kan te allen

tijde worde¡ ingetrokken door degene die haar heeft verleend; de door de Raad van

Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen

worden ingetrokken

15,3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van

Commissarissen en aan de Raad van Bestuur en geeft de uitslag vanziin onderzoek

weer in een verklaring.

Artikel 16. Statutenwijziging
16.l De Raad van Commissarissen is bevoegd de statuten te wijzigen. Een besluit tot

stetgtenwijziging kan door de Raad van Commissarissen slechts worden genomen bij

meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen,

veftegenwoordigende ten minste twee derden van de stemmen die door alle

Commissarissen in gezamenlijkheid kunnen worden uitgebracht.

16.2 De wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen. Iedere

Bestuurder en iedere Commissaris afzonderlijk is bevoegd zodanige akte te doen

verlijden.

Artikel 17. Ontbinding en vereffening

Ij.l De Raad van Comrnissarissen is bevoegd de Stichting te ontbinden. Een besluit tot

ontbinding kan door de Raad van Commissarissen slechts worden genomen bij

meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen,

vêftegenwoordigende ten minste twee derden van de stemmen die door alle

commissarissen in gezamenlijkheid kunnen worden uitgebracht.

17.2 Indien de Stichting wordt ontbonden door een besluit van de Raad van

Commissarissen, wordt haar vermogen vereffend door de Bestuurders, onder

toezicht van de Raad van Commissarissen, indien en voor zover de Raad van

Commissarissen niet anders bepaalt'

17.3 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel I van Boek 2

van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten,

voor zover mogelijk, van kracht.-
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17.4 De Raad van Commissarissen bepaalt de bestemming van het overschot na

vereffening. De bestemming van het overschot na vereffening geschiedt zo veel

mogelijk overeenkomstig de doelstelling van de Stichting'

17.5 Nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers van de Stichting gedurende zeven jaren berusten onder

degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezeî'-
Artikel 18. OvergangsbePaling

1S.l In afwijking van het bepaalde in Artikel l0'7, geldt voor de heer Wilhelmus

Antonius Bonifatius stalman, geboren op vijftien november

negentienhonderdeenenvijftig te Kerkrade, dat ziin laatste benoemingstermijn

verstrijkt op één september tweeduizend achttien

I8,2 Dit Artikel 18 vervalt op één september tweeduizend achttien

Deverschijnendepersoonismij,notaris,bekend'
'waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte

vermelcl.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting

daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te

hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen, Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk

na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend ¡-
om zeventien uur en tien minuten

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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