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STATUTENWIJZIGING
StichtingOns TrefpuntStad aan 't Haringvliet
gevestigdte Stadaan't Haringvliet
akted.d. 13 december2Q11

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op dertiendecember
elf verschenen
tweeduizend
voormij,mr JanMarinus-notaris,
vanmr Clarens
Benschop,
alswaarnemer
Nicolaas
Schuring,
n o ta ri ste Mi d d e l h a rnis:
--1. mevrouwJannetieJohanna ZUIJDIJK,wonendete 3243AW Stadaan 't Haringvliet,
Vrouwtjesweg
45, geborente Oostflakkee
op drieëntwintig
september negentienhonderd
zesenzestig,
---------rijbewijsnummer
4808356705,ongehuwd;en
2. mevrouwWillempieWERVERS,wonendete 3243AZ Stadaan 't

Haringvliet,
Zweedsestraat
10,
geborente Stadaan't Haringvliet
op negenentwintig
mei
negentienhonderd
-----eenenzestig,
:----gehuwd;
rijbewijsnummer
4653626602,
ten deze handelendeals bestuurders
van de te Stad aan 't Haringvliet--------gevestigdestichting:STICHTINGDORPSGROEPSTAD AAN 'T

HARINGVLIET,correspondentiead
reste 3243AW Stadaan't Haringvliet,
-Vrouwtjesweg
45, ingeschreven
bij de Kamervan Koophandelvoor -----------Rotterdamondernummer41119833:
hiernaook te noemen:de stichting;--------en in die hoedanigheid
bevoegdop grondvan artikel11 van de statutenvan
de stichtingom de statutenwijziging
bij notariëleakte vastte leggen.
De verschenenpersonenverklaarden:
---De stichtingwerd opgerichtbij notariëleakteverledenop negenentwintig
--aprilnegentienhonderd
voor
zesentachtig,
mr ClarensNicolaasSchuring,---n o ta ri ste Mi d d e l h a rnis;
de statutenvan de stichtingzijn daarnanietgewijzigd.------Het bestuurvan de stichtingheeftin de vergadering
gehoudenop achttien--novembertweeduizendelf beslotende statutente wijzigen;van dit besluit---blijktuit een aan deze aktegehecht uittreksel
van de notulenvan deze
vergadering,------STATUTENWIJZIGING

personen
De verschenen
verklaarden
ter uitvoering
van hetbesluittot-------statutenwijziging
datde gewijzigde
statuten
metingangvanvandaagluidenals volgt:

ARTIKEL1 . NAAMENVESTIGINGSPLAATS
1. De stichting
draagtde naam:STICHTING
ONSTREFPUNT
STADAAN'T HARINGVLIET
2. De stichting
is gevestigd
gemeente
te Stadaan't Haringvliet,
-------Middelharnis
en houdtkantoorop hetadresvande secretaris
3. De stichting
is opgericht
vooronbepaalde
tijd.----ARTIKEL2 . DOEL1í 001578/ RB J F
.

van gebouwen,
--1 . De stichtingheeftten doelhet beheeren de exploitatie
plaatsen
in de ruimste
zinvanhetwoord,die--en andereaccomodaties,
van-------voorzienin de behoefteaangeschikteruimtesvooractiviteiten
groepen,verenigingen
diewerkzaamzijnop -:-----en stichtingen,
recreatief,
en--cultureel
sociaal,levensbeschouwelijk,
maatschappelijk,
persoonlijke
gebied,
het---*in
de
sfeer
en
inclusief
activiteiten
educatief
verbandhoudtof -----van al hetgeenmethetvorenstaande
verrichten
kan zijn.---daartoebevorderlijk
in en hetgemeenschapsgevoel
wil hiermeede leefbaarheid
2. De stichting
't
bevorderen.
Stadaan Haringvliet
3. De stichtingtrachthaardoelondermeerte bereikendoor:
zin,in
al dannietin commerciële
stellenvanruimten,
a. hetbeschikbaar
het----accommodaties,
in hetbijzonder
de doorhaargeëxploiteerde
gebouw"HetTrefpunt"
in lid
in Stadaan't Haringvliet,
aande hiervoor
groepen,
verenigingen
en stichtingen.---1 genoemde
werkgroepen
activiteiten
doenontwikkelen
die
b. Hetal dannietmiddels
vanStadaan't Haringvliet
ten goedekomen.
de leefbaarheid
van manifestaties
en/ofen/ofdoenorganiseren
c. Hetorganiseren
of lezingen.herdenkingen
en/ofbijeenkomsten
middelen
die methaardoel------d. Alleanderewettigeen geoorloofde
kunnenzijn.---verbandhoudenof daartoebevorderlijk
geldelijke--en veruervenvan de daartoebenodigde
e. Hetverkrijgen
en anderemiddelen.
zoalssubsidies
middelen
reservesen/offondsen.----f. Hetaanleggen
en beherenvangeldelijke
van de statutenoverde gevallen--4 . Hetbestuurbeslistmetinachtneming
geldelijke
en anderemiddelen---waarinen de wijzewaaropbeschikbare
van hetdoelzullenwordenaangewend.
-----------voorde verwezenlijking
5. De stichtingkentbuitenhet bestuurgeenpersonendie als lid of onder--hebbenin of invloedkunnendoengeldenopanderenaamzeggenschap
en haarbeheer.Wel kan ztj ---van
haar
werkzaamheden
de uitoefening
bereidte vindenzichals donateur
en rechtspersonen
trachtennatuurlijke
Ookkanbijdragen
te verbinden.
tot hetgevenvanal dannietperiodieke
teneinde
de continutïeit
-subsidies
en fondsente verwerven
zijtrachten
voorlangere
tijdzekerte stellen.
van hetwerkvande stichting
ARTIKEL 3 - VERMOGEN
van het doel van de stichtingbestemdevermogen
1. Het tot verwezenlijking
wordt gevormddoor:
donaties
en subsidies;
a . haaraanvangskapitaal,
b . inkomstenuit hoofdevan verleendediensten:
en baten;
c. alle andereverkrijgingen

legatenen schenkingen;
d. erfstellingen,
legatenen schenkingen
mitsaanvaarden,
Hetbestuurkanerfstellingen,
geen
Bij
lasten
zijn
verbonden.
--voorwaarden
of
bezwarende
daaraan
te aanvaarden
onderhetvoorrecht
twijfeldienthet bestuurerfstellingen
van boedelbeschrijving.
------of aaneen----doenaaneenoprichter
maggeenuitkeringen
2. De stichting
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bestuurder.
Hieronder
wordtmedebegrepen
hettoekennen
vanenig----voordeelten lastevan de stichting,
hetzijrechtstreeks,
hetzijmiddellijk,
--goederenof diensten.-------uit hoofdevan aande stichtinggeleverde
3. Kostendie bestuurders
in de uitoefening
van hunfunctiemakenkunnendoorde stichting
wordenvergoed.
ARTIKEL4 - BESTUUR:
SAMENSTELLING,
BENOEMING,
ONTSLAG----Hetbestuurvande stichting
bestaatuitten minstedriemeerderjarige
leden.gekozen
1. Nieuwebestuursleden
worden
doorde vergadering.-----------2. lederedorpsbewoner
kanzichdoorhetgehelejaarbeschikbaar
stellen--vooreen bestuursfunctie.
Ditgeschiedtbij de secretaris
minimaaltwee--maanden
voorde vergadering.------3. Hetbestuursteltvoorelkebestuursvacature
een kandidaat
voor.Deze--komtop de uitnodiging
voorde algemene
vergadering.
Tegenkandidaten
kunnentot tweewekenvoorde vergadering
schriftelijk
wordeningediend
bij de secretaris
4. Bijtussentijdse
vacatures
wordende takenovergenomen
doorde andere
bestuursleden.
----5. Bijde eerstvolgende
vergadering
algemene
wordtdoorverkiezing
een---gekozen.
nieuwbestuurslid
6 . Wie in eentussentijdse
vacaturewordtbenoemd,neemtop het rooster--de plaatsin van degenein wiensvacaturehÍjwerdbenoemd.
7 . Hetbestuurkiestuitzijnmiddeneendagelijksbestuurmeteenvoorzitter,
een secretaris
en een penningmeester.
----------8 . Bij hetontstaanvan een (of meer)vacature(s)
in het bestuurzullende--overblijvende
bestuursleden
metalgemene
stemmenof zal hetenige---overblijvende
bestuurslid
binnendriemaandenna hetontstaan
vande --vacature(s)
daarinvoorziendoorde benoeming
van een (of meer)
opvolger(s)
-----9. Mocht(en)
in hetbestuurom welkeredendanookéénof meerleden-----ontbreken,
danvormende overblijvende
bestuursleden,
of vormthet-----enigeoverblijvende
bestuurslid
niettemin
eenwettigbestuur,
behoudenshetbepaalde
in artikel7.----------10.De bestuurders
geenbeloning
ontvangen
voorhunwerkzaamheden,
Zijhebbenwel rechtop een redelijke
vergoeding
van de doorhen in de---uitoefening
van hunfunctiegemaaktekosten.
11.Hetbestuurkanzichlatenbijstaan
in haartaakvervulling
doordaartoeinhet levengeroepencommissie
en/ofwerkgroepen.
Dezehebbeneen----adviserende
en/oforganiserende
of uitvoerende
rol.---12.Conciërges
van hetgebouwkunnengeendeeluitmakenvan het-bestuur.
Ze kunnenweldeeluitmakenvaneencommissie
of werkgroep.
13.Eenbestuurder
verliestzijnfunctÍe:------------a. doorzijnoverlijden;
b. doorzijnfaillissement,
doorhetten aanzienvan hemvantoepassing
verklaren
vande schuldsaneringsregeling
personen
natuurlijke
of---doordathijsurseance
van betaling
aanvraagt;-------c. doorzijnondercuratelestelling
of de onderbewindstelling
vanzijn-----11001578/ RBJ F
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gehelevermogen;
aftreden;
d. doorzijnvrijwillig
e . doorzijn ontslagdoorde rechtbank;--:van de periodewaarvoorhij is benoemd;--------f. doorhetverstrijken
genomenmeteen meerderheid
vanten minste
g . bij een bestuursbesluit

waarin-stemmenin eenvergadering
vande uitgebrachte
tweederde
zijn.----aanwezigof vertegenwoordigd
allebestuurders
TAKENEN BEVOEGDHEDEN
ARTIKEL5 . BESTUUR:
is hetbestuurbelastmetvolgensdezestatuten
beperkingen
1. Behoudens
vande stichting.-----hetbesturen
tot een behoorlijke
-de stichtinggehouden
is tegenover
Elkebestuurder
taak.-----vande hemopgedragen
vervulling
en --vande stichting
vande vermogenstoestand
2. Hetbestuuris verplicht
naar
de
eisen
van
stichting,
de werkzaamheden de
vanallesbetreffende
op zodanigewijzeeen---------uitdezewerkzaamheden,
die voortvloeien
en
boeken,bescheiden
te voerenen de daartoebehorende
administratie
tijde
dat
te
allen
wijze
bewaren,
zodanige
te
gegevensdragers
op
andere
kunnenwordengekend,---vande stichting
de rechtenen verplichtingen
tot hetaangaanvan overeenkomsten
3. Hetbestuuris bevoegdte besluiten
van registeren andere------of bezwaren
vervreemden
tot hetverkrijgen,
tot een maximumvan
goederenen tot hetaangaanvan overeenkomsten
zichalsborgof----waarbijde stichting
euro(€ 10.000,00),
tienduizend
verbindt,zichvooreen derdesterkmaaktof
medeschuldenaar
hoofdelijk
vooreenschuldvaneenanderverbindt.
zichtot zekerheidstelling
euro-boventienduizend
overeenkomsten
Bij hetaangaanvandergel'rjke
gemeente
vereist.---van
Middelharnis
de
(€ 10.000,00)
is toestemming
Dezebesluitenkunnenslechtswordengenomenmetalgemene-----------aanwezigof --------waarinallebestuurders
stemmenin eenvergadering
zijn.
--:-vertegenwoordigd
van--tot hetverrichten
4. Hetbestuuris bevoegdte besluiten
belangbestaat-----terzakewaarvaneentegenstrijdig
rechtshandelingen
tussende stichtingen een of meerbestuurders.---------stemmen
-kanhetbestuurslechtsnemenmetalgemene
Dezebesluiten
of-aanwezig
bestuurders
alle
waarin
in eenvergadering
zin. ---vertegenwoordigd
ARTTKEL6 - BESTUUR:VERTEGENWOORDIGING

de stichting.
1. Hetbestuurvertegenwoordigt
komtbovendien
toe aantwee------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
vanwieten minsteéén moetzijn--gezamenlijk
bestuurders,
handelende
danwel de bestuurder
of de penningmeester,
de secretaris
de voorzitter,
eenvan--alswaarnemer
in hethandelsregister,
inschrijving
die,blijkens
vervult
dezefuncties
vanhetbevoegdheid
3. De in beidevorigeledenvandit artikelopgenomen
van de stichtingbestaat-tot vertegenwoordiging
bestuuren bestuurders
een
en éénof meerbestuurders
ookindientussende stichting
bestaat.
belang
tegenstrijdig
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4 . Hetbestuurkanbesluiten
tot hetverlenen
vanincidentele
danwel

volmacht
doorlopende
aanéénof meerbestuurders
en/ofaanander€fl,
-zowelgezamenlijk
om de stichting
alsafzonderlijk,
binnende grenzen---van die volmachtte vertegenwoordigen.
---------geldtmedevoorde------5. De in lid3 vanartikel5 opgenomen
voorwaarde
bevoegdheid
vande stichting
tot vertegenwoordiging
ter zakevandie--handelingen

BESLUITVORMING
lN EN----ARTIKEL7 - BESTUUR:
BIJEENROEPING,
BUITENVERGADERING
1. De voorzitter
alsmedeten minstetweevan de overigebestuurders--------gezamenlijk
van hetbestuurbijeente ----zijnbevoegdeenvergadering
roepen.--2. a. De bijeenroeping
vande vergaderingen
van hetbestuurgeschiedt--personen,
doorde in hetvoorgaande
lidbedoelde
danwel namens--hendoorde secretaris,
schriftelijk,
metinachtneming
vaneentermijn
vanten minstezevendagen,de dagvanbijeenroeping
en dievandevergadering
nietmeegerekend,
onderopgavevande dag,het
aanvangstijdstip
en de plaatsvande vergadering
alsmedevan de te-(agenda).
behandelen
ondenrverpen
---Op de agendawordengebrachtde ondenverpen
die dooreen of-----meerbestuurders
ten minsteveertiendagenvoorde dagvan de---vergadering
schriftelijk
aan het bestuurzijnopgegeven.
b . De bestuurder
dievoordit doeleenadresaande stichting
bekend----gemaakt
heeft
kantot de vergaderingen
van het bestuurworden
opgeroepen
dooreenlangselektronische
wegaandatadres-------toegezonden
leesbaar
en reproduceerbaar
bericht.
gehouden
c. lederhalfjaarwordtten minsteéénvergadering
jaar
d, Hetbestuurdientten minsteéénmaalper
eenvergadering
te-:-houden,
waarbijnaastalledorpsbewoners,
ookvertegenwoordigers
-vanallegebruikers
van"HetTrefpunt"
betrokken
zijn,worden----------uitgenodigd.
ln elkgevalkomtop dezevergadering
hetjaarverslag,
--de vaststelling
vande balansen de staatvanbatenen lasten,
alsmedede bestuursbenoeming,
aande orde.
e , De uitnodiging
tot dezevergadering
wordtverspreid
onderalle-------gebruikers
van
"Het
dorpsbewoners
en
Trefpunt".
3. De vergaderingen
van hetbestuurwordengehouden
in Stadaan't
Haringvliet,
danwelop de plaatste bepalendoordegenediede---:--'-vergadering
bijeenroept,
danweldoetbijeenroepen,
behoudens
het-----volgende.Hetbestuurkan bij reglement
wel
dan
bijzonderdaartoe---:--strekkend
besluitbepalenin welkeplaats(en)
de bestuursvergaderingen
kunnenwordengehouden.
4. Indienwerdgehandeld
in strijdmetenigebepaling
vande tweevorige-:
ledenkanhetbestuurniettemin
rechtsgeldige'besluiten
nemen,mitsde-nietaande vergadering
deelnemende
bestuurders
vóórhettijdstipvan--de vergadering
schríftelijk
hebbenverklaard
zichniettegen---besluitvorming
te verzetten
11001578/ RBJ F
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wordtmedebegrepeneen langs
verklaring
Ondereenschriftelijke
leesbaar
berichtaan
en reproduceerbaar
toegezonden
weg
elektronische
aan
alle-----heeft
vastgesteld
en
hetadresdat het bestuurvoordit doel
bekendheeftgemaakt.
bestuurders
volmacht------schriftelijk
kanaaneenanderebestuurder
5. Eenbestuurder
Een----te
doen
vertegenwoordigen.
vergadering
om
zich
ter
verlenen
geldt
volmacht.
als eenschriftelijke
--volmacht
vastgelegde
elektronisch
ter vergadering
kanslechtséén medebestuurder
Eenbestuurder
vertegenwoordigen.
kunnen--hunvergaderrechten
6 . Hetbestuurkanbepalendat bestuurders
Als---elektronisch
communicatiemiddel.
doormiddelvaneen
uitoefenen
vereisten:--------hetbestuurdaartoebesluitgeldende volgende
moetdeelneemt
dieop dezewijzeaande vergadering
- de bestuurder
kunnenworden
communicatiemiddel
via het elektronisch

geïdentificeerd;-vande----kunnenkennisnemen
moetrechtstreeks
dezebestuurder
en daaraankunnendeelnemen;-----ter vergadering
beraadslagingen
kunnenuitoefenen.--------- hij moethetstemrecht
(verdere)
voonruaarden
stellenaan hetgebruikvan het--Hetbestuurkan
Als hetbestuurvandezebevoegdheid
communicatiemiddel.
elektronisch
bij de ------gebruikheeftgemaakt,wordende gesteldevoorwaarden
bekendgemaakt.
tot de vergadering
oproeping
aaneen-----communicatiemiddel
dieviaeenelektronisch
De bestuurder
geldtals in de vergadering
aanwezig.
deelneemt
vergadering
één
vanhetbestuurheeftiederebestuurder
7. ln de vergaderingen
omtrentde
bepaling
de hiernaopgenomen
stem,behoudens
stemvan de voorzitter.
doorslaggevende
is voorgeschreven,
Voorzoverin dezestatutengeengroteremeerderheid
doorhet bestuurgenomenmetvolstrekte----wordende besluiten
waarin--stemmenin eenvergadering
vande uitgebrachte
meerderheid
is.
vertegenwoordigd
aanwezig
of
bestuurders
ten minstede helftvande
doorslaggevend.---Bijstakingvanstemmenis de stemvande voorzitter
kanworden--vanpersonen
overde benoeming
Indienbijeenstemming
een--en daarbijdoorniemand
gekozen
tussenmeerdantweepersonen
twee--wordt
herstemd
tussen
de
verkregen,
is
meerderheid
volstrekte
zonodigna --------personen,
die hetgrootsteaantalstemmenverkregen,
verkregen.
dieeengelijkaantalstemmen
overpersonen
tussenstemming
8. Indienvoorhetnemenvaneenbesluitwordtvereistdateenbepaald----is en dit aantalnietter
of vertegenwoordigd
aanwezig
aantalbestuurders
-

was,
vergaderingaanwezigof vertegenwoordigd
worden
een nieuwevergadering
dan kan na die vergadering

te houdennieteerderdandrieen nietlaterdanzes------bijeengeroepen,
kan hetzelfde
In de nieuwevergadering
wekenna de eerstevergadering.
genomen
of----------ongeachthetaantalaanwezige
besluitworden
mettenminste
de voordat besluit
bestuurders,
vertegenwoordigde
in---vanstemmen.
Indienwerdgehandeld
meerderheid
voorgeschreven
1í 001578/ RBJ F
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strijdmetdit voorschrift,
kan het bestuurnietteminrechtsgeldig
besluiten,
mitsallebestuurders
in de vergadering
aanwezigof vertegenwoordigd---zijnen mitsmetde voorhet besluitvoorgeschreven
meerderheid
van--stemmen
L Hetbestuurkanookop anderewijzedan in eenvergadering
besluiten---nemen,mitsallebestuurders
hunstemuitbrengen.
schriftelijk
Eenbesluitis dangenomenals de vereistemeerderheid
van de ---:-**bestuurders
zichvóórhetvoorstelheeftverklaard.
wordtmedebegrepen
Ondereenschriftelijke
verklaring
eenlangs
elektronische
wegtoegezonden
leesbaar
en reproduceerbaar
berichtaan
hetadresdat hetbestuurvoordit doelheeftvastgesteld
en aanalle-----bestuurders
bekendheeftgemaakt.
genomenbesluitwordtmededeling
gedaanin
Vanelk buitenvergadering
welkemededeling
de eerstvolgende
vergadering,
in de notulenvandie-vergadering wordtvermeld.De uitgebrachte
schriftelijke stemmen---------wordenbij dezenotulengevoegd.
ARTIKEL8 . LEIDING
VAN DEVERGADERINGEN,
NOTULEN------1. De voorzitter,
casuquodienswaarnemer,
leidtde vergaderingen
van het
*
bestuur;
voorziet
bijzijnafwezigheid
de vergadering
zelfin haarleiding.
2. De voorzitter
van de vergadering
bepaaltde wijzewaaropde
stemmingen
wordengehouden.
in de vergaderingen
Als echtereenof meerbestuurders
dit vóórde stemmingverlangen,------zullenstemmingen
vanpersonen
overde benoeming
schriftelijk
geschieden
en stemmingen
overzakenhoofdelijk.---------3. Hetdoorde voorzitter
in de vergadering
uitgesproken
oordeelomtrentde
uitslagvaneenstemming
is beslissend.
----geldtvoorde inhoudvaneengenomenbesluit,
Hetzelfde
voorzover-----werdgestemdovereen nietschriftel'rjk
vastgelegd
voorstel.Wordtonmiddellijk
na het uitspreken
van hetoordeelvan de voorzitter
de
juistheid
plaats,indien-daarvanbetwist,
danvindteennieuwestemming
de meerderheid
vande vergadering
of, indiende oorspronkelijke
geschiedde,
stemming
niethoofdelijk
of schriftelijk
dit---eenbestuurder
verlangt.
vervallen
Doordezenieuwestemming
van--de rechtsgevolgen
de oorspronkelijke
stemming
4. Van hetverhandelde
in de vergaderingen
van hetbestuurworden-gehouden
notulen
doorde secretaris
of doorde daartoedoorde-persoon,tenzijin opdracht---voorzitter
van de vergadering
aangewezen
van het bestuurdaarvaneen notarieelproces-verbaal
wordtopgemaakt.
De notulenworden-nadatzij zijnvastgestelddoorde voorzitter
en de---secretaris
ondertekend
ARTIKEL9 . BOEKJAAR;
VERSLAGGEVING
1. Het boekjaarvan de stichtingis het kalenderjaar.
---------------

2. Hetbestuursluitperde laatstedagvan hetboekjaar
de boekenvande--stichting
af en maaktdaaruitzo spoedigmogelijk,
dochuiterlijk
binnen-zes maandenna afloopvan het boekjaar,
een balansen een staatvan--batenen lastenop overhetverstreken
boekjaar.---------í 1001578/ RB J F
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zendtdezestukkenvóórheteindevande in de---De penningmeester
termijnaanallebestuurders.-----zin bedoelde
voorgaande
te houden----Dezestukkenwordendoorhetbestuurin eenvergadering,
vastgesteld
en ten -binnenzevenmaandenna afloopvan het boekjaar,
ondertekend.
blijkedaarvandoorallebestuurders
worden-doorhet bestuurwordengoedgekeurd,
Alvorensde jaarstukken
enaanhetcollegevanburgemeester
aangeboden
dezeter goedkeuring
Middelharnis.
vande gemeente
wethouders
vande balansen de staat-tot de vaststelling
3. Hetbestuurkan,alvorens
gaan,
doordeze
stukken
doenonderzoeken
vanbatenen lastenoverte
of een
kascommissie
eendoorhemaante wijzenonafhankelijke
Wetboek.------------alsbedoeldin artikel2:393lid 1 Burgerlijk
accountant
verslaguit aan het----brengtomtrentzijnonderzoek
Dezedeskundige
verklaring
-----af.
een
bestuuren legtdaaromtrent
te houdenvóórde afloopvan hetboekjaarstelthet --4 . ln eenvergadering
vande batenen lastenvan hetvolgendeboekjaar
bestuureen begroting
doorde penningmeester
en aanalle----wordtopgemaakt
De begroting
maandvan het
uiterlijkin de voorlaatste
toegezonden
bestuurders
betrekking-aan het boekjaarwaaropde begroting
boekjaarvoorafgaand
heeft.--vasten actualiseert
dit beleidsplan----5. Hetbestuurstelteen beleidsplan
geeftinzichtin de doorde stichting
te ---:---periodiek.
Hetbeleidsplan
de wijzevanwervingvan gelden,het beheer
werkzaamheden,
verrichten
en de besteding
daarvan.-vande stichting
van hetvermogen
secretaris
verslag
zal opmaken-----de
een
dat
6 . Hetbestuurkanbesluiten
overde gangvanzakenin de stichtingen overhetdoorhet bestuur
boekjaar.gevoerdebeleidin hetverstreken
in lid2 vandit-Als hetbestuurdit besluitheeftgenomenis hetbepaalde
g.
i
n
toepass
-----komstige
artikelvan overeen
ARTIKEL1O. REGLEMENTEN
vaststellen
waarinwordt----L Hetbestuurkaneen of meerreglementen
of nadereregeling---al hetgeennaarzijnoordeelregeling
opgenomen
vanvastgelegd
metvermelding
wordtschriftelijk
behoeft.Eenreglement
gelegen
-de dagwaarophetvan krachtwordt,welkedatumnietkanzijn
-----vóórdiewaarophetbesluitwerdgenomen.
wijzigen
en ookintrekken.
Hetbestuurkanelk reglement
tot---------vaststelling
vaneen reglement,
tot
Eenbesluitvan het bestuur
genomen
meteen
kanslechtsworden
daarvan,
wijziging
of tot intrekking
stemmenin vande uitgebrachte
vanten minstetweederde
meerderheid
vande bestuurders
---------waarinten minstedrievierde
eenvergadering
is.-----aanwezigof vertegenwoordigd
kanwordenbepaalddat ervankanwordenafgeweken
2. In een reglement
mitsdat besluitwordtgenomenmeteenmeerderheid
bij bestuursbesluit
van de uitgebrachte
stemmenin een
vanten minstetweederde
aanwezig--vande bestuurders
waarinten minstedrievierde
vergadering
11 0 0 1 5 7/ 8R BJ F
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of vertegenwoordigd
is. -----

3. Bepalingen
in eenreglement
opgenomen
diestrijdigzijnmetde wetof --met deze statuten,zijn onverbindend.

ARTIKEL11 . STATUTENWIJZIGING
1. Hetbestuuris bevoegdde statuten
te wijzigen,
kanslechtswordengenomenmeteen---2. Hetbesluittot statutenwijziging
meerderheid
vanten minstetweederde
vande uitgebrachte
stemmenin eenvergadering
waarinten minstedrievierde
vande bestuurders
---------aanwezigof vertegenwoordigd
is.:-----3. Bijde oproeping
waarineenvoorstel
tot de vergadering,
tot
statutenwijziging
zalwordengedaan,dientditsteedste wordenvermeld.
De termijnvande oproeping
bedraagt
in dit gevalten minstetwee---------weken.Tevensdientbijde oproeping
eenafschrift
vanhetvoorstel,
------bevattende
de woordelijke
tekstvande voorgestelde
wijziging,
te worden
gevoegd.

4. Indienwerdgehandeld
gesteldin hetvorigelid,
in strijdmetenigvereiste
kanhetbestuurniettemin
rechtsgeldig
tot statutenwijziging
----besluiten,
mitsallebestuurders
in de vergadering
aanwezig
of vertegenwoordigd---zijnen mitsmetde in lid2 vandit artikelvoorgeschreven
meerderheid
--van stemmen---------5. Eenstatutenwijziging
treedtin werkingop hetdoorhetbestuurbepaaldetijdstip,
maarnieteerderdannadatdaarvaneen notariële
akteis ----:--opgemaakt
Bestuurders
die bevoegdzijntot vertegenwoordiging
van de stichtingzijn
tevensbevoegddeze aktete doenverlijden.Het bestuurkan een of meer bestuurders
en/ofanderen,zowel-----gezamenlijk
als afzonderlijk,
machtigende aktevan statutenwijziging
te -doenverlijden.
Een verleendemachtigingsluit,tenzijdaarinandersis vermeld,de--------bevoegdheid
in tot het verlenenvan opdrachtaan de notaris
6. De bestuurders
zijnverplichteen authentiekafschriftvan de wijzigingeneen volledigedoorlopende
tekstvan de gewijzigdestatutenneerte -------leggenten kantorevan het handelsregister.A R T IK E L1 2 - F U S IE;SPLITSING;
OM ZETTING
Op een besluitvan het bestuurtot fusieof splitsingin de zin van Titel7 van-Boek2 Burgerlijk
Wetboeken op een besluitvan het bestuurtot omzetting
--van de stichtingin een andererechtsvormovereenkomstig
artikel2:18 ---Burgerlijk
Wetboek,is het bepaaldein de leden2,3 en 4 van het vorige
artikelzoveelmogelijkvan overeenkomstige
toepassing,onverminderd
de --eisenvan de wet

ARTIKEL13 . ONTBINDING
ENVEREFFENING
1. Hetbestuuris bevoegdde stichting
te ontbinden.
--------Op hetbesluit
totontbinding
is hetbepaalde
irrartikel11,leden2,3 en 4van overeen
komstigetoepassing.
------2. Hetbestuurkanbijzijnbesluittot ontbinding
de bestemming
vaststellen-vaneeneventueel
batigsaldo.Dezebestemming
dientzoveelmogelijk
-11001578/ RBJ F
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te zijn met het doel van de stichting.
in overeenstemming
Indienen voorzoverhet bestuurbij het besluittot ontbindingde
bestemmingvan het saldo niet heeftvastgesteld,berustde bevoegdheid
hiertoebij de na te meldenvereffenaars,die het bepaaldein de vorige---

3.

4.

5.

6.

zin hierbijin achtnemen
geschiedt
tenzijbij het besluittot---doorde bestuurders,
De vereffening
zijnbenoemden/ofeen -ontbinding
een of meervan hentot vereffenaar
zijnbenoemd.
of meeranderevereffenaars
zijn,kunnenzij,bij besluit----de vereffenaars
lndiende bestuurders
genomenmeteenmeerderheid
vanten minstetweederde
vanhun
belasten
aantal,steedseen of meervan henmetde verderevereffening
danwel in hunplaatsen/ofnaastheneenof meeranderen.
inschrijving
-dragener zotgvoordatvande ontbinding
De vereffenaars
geschiedt
in hethandelsregister.
dat de schuldenvande stichtingde baten
Blijktaande vereffenaars
dandoenzij aangiftetot faillietverklaring,
vermoedelijk
zullenovertreffen
schriftelijk
instemmen
metvoortzetting-tenzijallebekendeschuldeisers
buitenfaillissement.
-----vande vereffening
voorzover
dit tot::-------blijftde stichtingvoortbestaan
Na de ontbinding
van haarvermogennodigis.-----vereffening
blijvende bepalingen
van dezestatuten-----de vereffening
Gedurende
zoveelmogelijkvan kracht.

dievande stichting
moetenaan-uitgaan,
In stukkenen aankondigingen
de woorden"in liquidatie".
haarnaamwordentoegevoegd
7. De stichtinghoudtop te bestaanop het tijdstipwaaropgeen aan haar ---dan wel aan de vereffenaarsbekendebaten meer aanwezigzijn. De ---vereffenaarsdoen van het ophoudente bestaanvan de stichtingopgaveaan het handelsregister.
L Na afloopvan de vereffeningblijvende boekenen bescheidenen andere
gegevensdragers
van de ontbondenstichtinggedurendede door de wet ----bepaaldetermijnonderberustingvan de bij het besluittot ontbinding,
dan wel, bij gebrekedaarvan,door de vereffenaarsaangewezen----------persoon.Dezepersoonis gehoudenzijn aanwijzingter inschrijving
op tegevenaan het handelsregister.

personenzijnmij,notarisbekenden de identiteit
van de -----De verschenen
personen
vastgesteld.
is doormij,notaris,
verschenen
op de datumals in het hoofdvan-Waarvanakte is verledente Middelharnis
deze akte vermeld
daarop-Na zakelijkeopgavevan de inhoudvan deze akteen de toelichting

personenhebbendezeeenparigverklaard
van de--------aande verschenen
daaropte hebbenkennisgenomen
en
inhoudvandezeakteen de toelichting
van
deze--en
op
volledige
voorlezing
metde inhouddaarvanin te stemmen
aktegeenprijste stellen.
doorde verschenen
----------is dezeaktena beperktevoorlezing
Vervolgens
personen
ondertekend.---:-en mij,notaris,
1 1 0 0 1 5 7 8 /R BJ F
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