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NOTARISSEN

STATUTENWIJZIGING
STICHTING WORLD VISION NEDERLAND

Op zevenentwintig december tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr.
Casper Michael Jones, notaris te Amersfoort:
de heer mr. Marcus Jacobus Scholten, werkzaam onder de verantwoordelijkheid
van mij, notaris, woonplaats kiezende te 3817 CH Amersfoort, Arnhemseweg 14,
geboren te Leiden op tweeëntwintig mei negentienhonderd vijfentachtig.
De comparant verklaarde:
a. dat de Raad van Toezicht van de stichting: Stichting World Vision
Nederland, statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3811 NO—
Amersfoort, Zonnehof 38, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41179943, hierna ook te noemen: Stichting, in zijn vergadering van
twee november tweeduizend zestien heeft besloten de statuten van de
Stichting te wijzigen;
b. dat de statuten van de Stichting voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op —
zevenentwintig augustus tweeduizend veertien verleden voor mr. Aart
Veldhuizen, notaris te Amersfoort;
c. dat hij, comparant, door die vergadering werd gemachtigd de gewijzigde —
statuten in een notariële akte te doen vastleggen;
d. dat gemeld besluit en bedoelde machtiging blijken uit de aan deze akte te —
hechten notulen van bedoelde vergadering.
Alsnu verklaarde de comparant, handelend als gemeld, naar aanleiding van
gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren:
I. dat artikel 5 lid 1 van de statuten van de Stichting is gewijzigd en opnieuw —
vastgesteld als volgt.
"Bestuur.
Artikel 5.
1. De Stichting heeft een Bestuur bestaande uit een door de Raad van —
Toezicht te bepalen aantal van ten minste één lid, onder toezicht van de
Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht stelt de omvang van het Bestuur vast, benoemt, —
schorst en ontslaat de leden van het Bestuur. De Raad van Toezicht —
geeft het Bestuur kennis van, en stelt haar in de gelegenheid advies uit—
te brengen over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van
een lid van het Bestuur. Voor zover het Bestuur uit meer dan één lid —
bestaat, mogen binnen het bestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare
relaties bestaan."
II. dat artikel 8 lid 1 van de statuten van de Stichting is gewijzigd en opnieuw —
vastgesteld als volgt:
"Artikel 8.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de
wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden
vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk."
III. dat artikel 10 lid 1 van de statuten van de Stichting is gewijzigd en opnieuw —
vastgesteld als volgt:
"Raad van Toezicht.
Artikel 10.
1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste vijf—
leden en ten hoogste zeven leden."
BIJLAGE
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:
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- voormelde notulen.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze—
akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparant en mij, notaris ondertekend.
(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 27 december 2016
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NOTARISSEN

De ondergetekende:
mr. Casper Michael Jones, notaris te Amersfoort, verklaart hierbij, dat hij zich naar beste
weten heeft overtuigd, dat de statuten van: Stichting World Vision Nederland, gevestigd te
Amersfoort, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, verleden voor mij, mr. Casper Michael Jones, op
27 december 2016.
Getekend te Amersfoort, op 27 december 2016.
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DOORLOPENDE TEKST
STATUTEN
STICHTING WORLD VISION NEDERLAND
PER 27 DECEMBER 2016

Statuten.
Bedripsbepalinden.
Artikel 1.
In deze statuten wordt verstaan onder:
Bestuur het wettelijke bestuur van de Stichting;
Raad van Toezicht: de raad van toezicht van de Stichting;
Schriftelijk: bij brief, telefax, of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits
de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
Stichting: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
Naam, zetel en grondslag.
Artikel 2.
1. De Stichting draagt de naam: Stichting World Vision Nederland.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
3. De Stichting ontleent haar normen voor denken en handelen aan de Bijbel, Gods
Woord.
Doel.
Artikel 3.
De Stichting heeft tot doel:
a. het op structurele basis verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme
kinderen, onder andere door het creëren van een veilige en rechtvaardige
omgeving, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging,
alsmede door middel van duurzame hulp, noodhulp en hulp bij wederopbouw;
b. de samenleving bewust te maken en voor te lichten omtrent
ontwikkelingssamenwerking teneinde het maatschappelijk draagvlak voor en de
betrokkenheid bij internationale samenwerking te vergroten;
c. al hetgeen daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
Vermogen.
Artikel 4.
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
subsidies, donaties en andere bijdragen;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.
Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Bestuur.
Artikel 5.
1. De Stichting heeft een Bestuur bestaande uit een door de Raad van Toezicht te
bepalen aantal van ten minste één lid, onder toezicht van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht stelt de omvang van het Bestuur vast, benoemt, schorst en
ontslaat de leden van het Bestuur. De Raad van Toezicht geeft het Bestuur kennis
van, en stelt haar in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen
benoeming, schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur. Voor zover het
Bestuur uit meer dan één lid bestaat, mogen binnen het bestuur geen nauwe familieof vergelijkbare relaties bestaan.
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2. Indien het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kiest het Bestuur uit zijn midden een
voorzitter en eventueel een of meer plaatsvervangers.
3. Leden van het Bestuur kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd.
Leden van het Bestuur kunnen slechts voor onbepaalde tijd worden benoemd indien
zij een dienstverband met de Stichting hebben. Indien leden van het Bestuur geen
dienstverband met de Stichting hebben, treden zij periodiek af. Benoemingen en
eventuele herbenoemingen geschieden in dat geval voor een periode van maximaal
vijf jaar.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur, zal de Raad van
Toezicht binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien
door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). Indien op enig moment alle leden
van het Bestuur komen te ontbreken, zal de Raad van Toezicht onverwijld overgaan
tot de benoeming van een al dan niet tijdelijk lid van het Bestuur.
5. Mocht casu quo in het Bestuur om welke reden dan ook een of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden van het Bestuur, of vormt het enige
overblijvende lid van het Bestuur niettemin een wettig Bestuur.
6. Bij verschil van mening tussen de leden van de Raad van Toezicht omtrent de
benoeming van leden van het Bestuur, alsmede wanneer de Raad van Toezicht
nalaat binnen gemelde termijn — en ingeval alle leden van het Bestuur komen te
ontbreken onverwijld — in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden
door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het
openbaar ministerie.
De
leden van het Bestuur van de Stichting mogen geen bestuurder, oprichter,
7.
aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit zijn waarmee de
Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
8. Niet meer dan een derde van het aantal leden van het Bestuur mag worden
benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan
statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de Stichting conform haar
statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal leden van het
Bestuur van de Stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders,
toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Deze
leden van het Bestuur mogen — buiten vertegenwoordiging door deelname aan
handelingen van het Bestuur — de Stichting niet vertegenwoordigen.
9. Het hierboven in lid 7 en 8 van dit artikel bepaalde geldt niet:
a. indien en voor zover ten aanzien van de Stichting en de bedoelde entiteit sprake
is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende
instellingen;
b. indien het lid van het Bestuur is benoemd door of met instemming van de Raad
van Toezicht bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit is als
bedoeld in lid 8 van dit artikel. Op rechtshandelingen met de ontvangende
entiteit is het bepaalde in lid 1.E van het Reglement CBF-Keur van
overeenkomstige toepassing.
Vergaderingen en besluiten van het Bestuur.
Artikel 6.
1. Het hierna in dit artikel bepaalde is alleen van toepassing wanneer het Bestuur uit
meer dan één persoon bestaat.
2. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door
het Bestuur te bepalen plaatsen.
3. leder kalenderjaar worden ten minste drie vergaderingen gehouden.
4. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien een der andere leden van het Bestuur daartoe schriftelijk en
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onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek
richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de
verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van
de vereiste formaliteiten.
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt — behoudens het in lid 4 bepaalde — door
de voorzitter, ten minste tien dagen tevoren, de dag der oproeping en die der
vergadering niet meegerekend, schriftelijk.
6. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de
te behandelen onderwerpen.
7. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering
van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie
zijnde leden van het Bestuur aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden
genomen met algemene stemmen.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een der
andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke
daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
10. ledere Bestuurder heeft één stem. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan
geldige besluiten nemen indien ten minste meer dan de helft van zijn in functie
zijnde leden in persoon ter vergadering aanwezig is.
Een lid van het Bestuur kan zich ter vergadering door een medelid van het Bestuur
laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid van het Bestuur kan daarbij
slechts voor één medelid van het Bestuur als gevolmachtigde optreden.
11. Het Bestuur kan ook buiten de vergadering om besluiten nemen, mits alle leden van
het Bestuur in de gelegenheid zijn gesteld hun mening schriftelijk te uiten en ten
minste de helft van alle in functie zijnde leden van het Bestuur hebben voorgestemd.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de voorzitter een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening
door een van de andere bestuursleden bij de notulen wordt gevoegd.
Bestuursbevoeddheid en vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.
Artikel 7.
1. Het Bestuur bestuurt de Stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de
(dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. Tussen
het Bestuur en de Raad van Toezicht bestaat een verdeling van bevoegdheden
betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen.
2 Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 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.
4. De Raad van Toezicht beslist over de vergoedingen en eventuele andere
voorwaarden van de leden van het Bestuur. Leden van het Bestuur kunnen in
dienstverband met de Stichting staan en in hun hoedanigheid als werknemer worden
bezoldigd. Voor het overige ontvangen de leden van het Bestuur in die hoedanigheid
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geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de
door de leden van het Bestuur ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten en
door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige
vacatiegelden worden toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening
zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
5. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van
het Bestuur omtrent:
het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
de begroting en het jaarplan;
het aanstellen, ontslaan en de bezoldiging van de directie;
het wijzigen van bankrelaties van de rechtspersoon en het ter leen verstrekken
van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de rechtspersoon
verleend krediet dat door het toezichthoudend orgaan is goedgekeurd;
het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
het aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon of surseance van
betaling van de Stichting;
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van
strategisch grote betekenis is voor de Stichting; deelneming van een
aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of
beëindigen daarvan;
het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen;
het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn
opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te
boven gaan;
alle andere duidelijk omschreven en aan het Bestuur bekendgemaakte
bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten
dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn.
Artikel 8.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet
anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door iedere
bestuurder afzonderlijk.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te
vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
In
alle gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van
3.
het Bestuur, wordt de Stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.
Onder een tegenstrijdig belang wordt in ieder geval verstaan een verstrengeling van
belangen zoals bedoeld in het Reglement CBF-Keur en doet zich onder andere voor
indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen
tussen de Stichting en:
a. leden van het Bestuur en leden van de Raad van Toezicht;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de onder a
bedoelde personen;
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een
lid van het Bestuur of de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te
melden aan het Bestuur of de Raad van Toezicht waarin hij of zij zitting heeft. Het
desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake
te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling
of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
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Einde lidmaatschap van het Bestuur.
Artikel 9.
1. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
a. door overlijden van een lid van het Bestuur;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming;
d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
e. door een besluit van de Raad van Toezicht genomen met ten minste twee derde
meerderheid;
f. door periodiek aftreden.
2. Een lid van het Bestuur kan bij besluit van de Raad van Toezicht met ten minste
twee derde meerderheid worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden — welke termijn eenmaal met drie maanden kan worden verlengd —
gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
Raad van Toezicht.
Artikel 10.
1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste vijf leden en ten
hoogste zeven leden.
2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur. De Raad van Toezicht is
belast met het houden van toezicht op de algemene gang van zaken binnen de
Stichting en de daarmee verbonden organisatie en het bewaken van de doelstelling
van de Stichting. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde en is
bevoegd het Bestuur - gevraagd en ongevraagd - advies te geven. Het Bestuur
verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en
bevoegdheden noodzakelijke gegevens, en voorts aan ieder lid van de Raad van
Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die zij
mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen
nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting. leder lid
van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in
gebruik zijnde ruimten en terreinen. Tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht
bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het
algemene beleid en de financiële richtlijnen.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door
de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel
uitmaken van het Bestuur.
Voorts kunnen tot lid van de Raad van Toezicht niet worden benoemd:
a. personen die in een nauwe familie- of vergelijkbare relatie staan tot een lid van
de Raad van Toezicht;
b. werknemers van de Stichting;
c. een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van
een entiteit waarmee de fondsenwervende instelling op structurele wijze op geld
waardeerbare rechtshandelingen verricht.
4. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht mag
worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of
daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de Stichting
conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal
leden van de Raad van Toezicht van de Stichting mag bestaan uit bestuurders,
oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige
volzin bedoelde entiteiten.
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Het hierboven in lid 3 en 4 bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van
de Stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
6. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat een lid van
de Raad van Toezicht telkens zitting heeft voor een periode van maximaal drie jaar.
Aftredende leden zijn tweemaal herbenoembaar. Bij herbenoeming zijn de
bepalingen ter zake van benoeming van overeenkomstige toepassing.
7. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan alleen
genomen worden met een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen - de stem van de betrokkene niet meegerekend - in een
vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van
Toezicht aanwezig is. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
8. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts door:
a. het periodiek aftreden van het lid van de Raad van Toezicht;
b. het schriftelijk bedanken van het lid van de Raad van Toezicht;
c. het overlijden van het lid van de Raad van Toezicht;
d. de ondercuratelestelling of onder bewindstelling van het lid van de Raad van
Toezicht;
e. het faillissement van, surseance van betaling van of de toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling op het lid van de Raad van Toezicht.
10. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
11. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen
bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen
ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende
werkzaamheden (niet in hoedanigheid als lid van de Raad van Toezicht) wordt
toegestaan alsmede niet bovenmatige vacatiegelden.
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader
toegelicht.
5.

Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht.
Artikel 11.
1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste driemaal per jaar, en voorts zo dikwijls
als de voorzitter of ten minste twee andere leden van de Raad van Toezicht dit
schriftelijk aangeven.
De
vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of bij zijn of haar
2.
afwezigheid door de vicevoorzitter of een ander door de vergadering aan te wijzen
lid van de Raad van Toezicht.
3. De oproep tot een vergadering, onder vermelding van plaats en tijdstip van de
vergadering, alsmede van de voor die vergadering opgestelde agenda, geschiedt
schriftelijk.
De oproepingstermijn bedraagt ten minste tien dagen, de dag van oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend.
4. Uitsluitend over de op de agenda vermelde onderwerpen kunnen rechtsgeldige
besluiten worden genomen, tenzij alle in functie zijnde leden van de Raad van
Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met algemene
stemmen.
5. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden, welke in de
daarop volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en vastgesteld.
6. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden
van de Raad van Toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering, leder lid van
de Raad van Toezicht heeft één stem.
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Eventueel kan een lid van de Raad van Toezicht zich ter vergadering laten
vertegenwoordigen door een medelid van de Raad van Toezicht, dat niet meer dan
één ander lid kan vertegenwoordigen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk met
gesloten ongetekende briefjes, tenzij niemand schriftelijke stemming verlangt.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de
volgende vergadering. Staken de stemmen dan opnieuw, dan is het voorstel
verworpen.
8. Het ter vergadering door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel, de juistheid daarvan
wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.
9. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de accountant van de Stichting.
10. Indien een lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld
in artikel 8 lid 3 van deze statuten, mogen vertegenwoordigingshandelingen van de
Raad van Toezicht slechts worden verricht door de overige leden van de Raad van
Toezicht.
Boekjaar en jaarstukken.
Artikel 12.
1. Het boekjaar van de Stichting vangt aan op één oktober en eindigt op dertig
september daaropvolgend.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden door het Bestuur een jaarrekening, een
jaarverslag, een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde
boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van
een register-accountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur
worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld en worden goedgekeurd door
de Raad van Toezicht.
Auditcommissie en andere commissies.
Artikel 13
1. De Stichting kent statutair een financiële auditcommissie als vaste commissie van
het toezichthoudende orgaan, bestaande (in meerderheid) uit leden van de Raad
van Toezicht.
2. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken
binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van
de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de
betalingsorganisatie.
3. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader
geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld,
gewijzigd en aangevuld.
4. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bevoegd een of meer (andere)
commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden zullen worden
vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
Reglementen.
Artikel 14.
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
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2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
Statutenwijziging en juridische fusie of splitsing.
Artikel 15.
1. De Raad van Toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe
moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle
leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn én waarin ten
minste meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht persoonlijk
deelneemt, zonder dat in de Raad van Toezicht enige vacature bestaat.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan
de orde is gesteld, niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht
worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan
eenentwintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen
met een meerderheid van ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen, en in
welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. leder lid van het Bestuur is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te
verlijden.
4. Het Bestuur is slechts bevoegd een voorstel tot juridische fusie of splitsing uit te
brengen, indien daarin wordt voorzien dat de statuten van de verkrijgende
rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of splitsing zullen luiden, bepalen dat
het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie
respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, slechts met
toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan voor de fusie
respectievelijk splitsing het geval was. Het besluit tot fusie of splitsing wordt
genomen door de Raad van Toezicht.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 16.
1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te
nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige
toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
6. Een batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
Slotbepaling.
Artikel 17.
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van
Toezicht.
Overgangsbepaling.
Artikel 18.
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In afwijking van het in artikel 10 lid 3 bepaalde, worden de eerste leden van de Raad van
Toezicht benoemd door het Bestuur. Dit artikel en het opschrift van dit artikel komen
automatisch te vervallen per het moment onmiddellijk gelegen nadat het betreffende
benoemingsbesluit van het Bestuur van kracht is geworden.
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