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dossier: 10039354.01-JW

RECTIFICATIE AKTE VAN OPRICHTING STICHTING

Vandaag, tien februari tweeduizend tweeëntwintig, verscheen, mr. Johan -Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn: ------------------------------------------mevrouw Maartje Helena Pieternella van den Hoek, geboren te Woubrugge
op zestien juni negentienhonderdzevenenzestig, per adres 2406 AG--------Alphen aan den Rijn, Raadhuisstraat 64, handelend als schriftelijk ----------gevolmachtigde van: ---------------------------------------------------------------------1. de heer Pieter Dirk Jan Buijs, geboren te Dantumadeel op twee --------november negentienhonderdeenenzestig, (Nederlandse -----------------identiteitskaart nummer IY6610KR0, uitgegeven te Ede op zes ---------december tweeduizend zestien), wonende te Nunspeet, Nederland, --Kroonlaan 1 (postcode 8071 WE), gehuwd; ----------------------------------2. de heer Dirk Breure, geboren te Fijnaart en Heijningen op dertien -----augustus negentienhonderdtweeënzestig, (Nederlandse -----------------identiteitskaart nummer ISC6H8016, uitgegeven te Bodegraven--------Reeuwijk op drieëntwintig februari tweeduizend vijftien), wonende te--Waarder, Bodegraven-Reeuwijk, Nederland, Dorp 11 (postcode -------3466 NE), gehuwd; -----------------------------------------------------------------3. de heer Pieter van Duijvenboden, geboren te Katwijk op dertig april ---negentienhonderddrieënzestig, (Nederlands paspoort nummer ---------NMLF6CCF2, uitgegeven te Apeldoorn op twaalf februari tweeduizend
vijftien), wonende te Apeldoorn, Nederland, Aubadestraat 13 -----------(postcode 7323 LA), gehuwd. ----------------------------------------------------VOLMACHT --------------------------------------------------------------------------------Van gemelde volmacht blijkt uit de volmacht die is vastgemaakt aan de ----akte van oprichting op acht november tweeduizend eenentwintig verleden voor een waarnemer van mij, notaris. ------------------------------------------------De verschenen persoon verklaarde: --------------------------------------------------OPRICHTING ------------------------------------------------------------------------------De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op acht november --tweeduizend eenentwintig voor een waarnemer van mij, notaris. -------------Nadien zijn enkele schrijffouten geconstateerd, waarvoor nu een akte van rectificatie wordt gepasseerd. ----------------------------------------------------------RECTIFICATIE ----------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaarde dat de gerectificeerde statuten luiden -als volgt: -------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel -----------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: Stichting Interkerkelijk Kenniscentrum
(IKC), bron voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk. -----------2. Zij heeft haar zetel te Dordrecht. ------------------------------------------------Grondslag, doel en middelen --------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift en aanvaardt als ---daarop gegrond de drie formulieren van enigheid zoals deze aanvaard
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zijn op de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren -------zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien. ---------------------De stichting heeft geen winstoogmerk. ----------------------------------------De stichting werkt vanuit de overtuiging dat God een verbond aangaat
met de gelovigen en hun nageslacht en dat de Heilige Doop daarvan -een teken en zegel is. We weten ook dat er tweeërlei reactie op het --verbond is en dat ook een verbondskind verloren kan gaan. Dat dringt
ons er toe om kinderen en jongeren te onderwijzen in het Woord, in --het vertrouwen dat de Heilige Geest dit wil gebruiken om hun harten -tot geloof en bekering te brengen. Dit doen we vanuit het geloof dat de
Doop een verzegeling is van Gods beloften en dat de Heere ieder die om vervulling van de beloften bidt, niet zal beschamen. ------------------De stichting heeft ten doel: -------------------------------------------------------de klassieke christelijke boodschap van zonde en genade, wet en
Evangelie op Bijbelgetrouwe, begrijpelijke en aansprekende wijze,
binnen de gereformeerde gezindte en daarbuiten, betekenis te ---geven in de wereld van kinderen en jongeren, vandaag en --------morgen;--------------------------------------------------------------------------de instandhouding/realisatie van een interkerkelijk kenniscentrum
voor kinder-, jongeren- en zondagsschoolwerk, catechese, --------evangelisatie en toerusting en vorming van opvoeders, -------------zondagsschoolmedewerkers, clubleiders, jeugdwerkers, -----------kerkenraden, leraren en allen die binnen en buiten de kerk bij de ontwikkeling en vorming van (christelijke) jongeren betrokken zijn;
uitvoering te geven aan de door de besturen van de Bond van ---Hervormde Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag (BHZ),
het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk Contact ----------Jeugdwerk (LCJ) afgesloten samenwerkingsovereenkomst “bron voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk”; -------------------------het financieel of op andere wijze faciliteren en ondersteunen van de doelstellingen van de aangesloten (inter)kerkelijke ---------------(jongeren)organisaties/verenigingen/stichtingen BHZ, HJW en ---LCJ, zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst;-------het faciliteren en ondersteunen van de doelstellingen van de tot -het kenniscentrum behorende interkerkelijke labels, zoals ---------beschreven in de samenwerkingsovereenkomst; ---------------------het desgewenst faciliteren en ondersteunen van de realisatie van
de doelstellingen van verwante (inter)kerkelijke -----------------------(jongeren)organisaties/stichtingen. ---------------------------------------De stichting wil aan de in het vorige lid vermelde doelstelling ------------vormgeven vanuit de drieslag ‘bezinning’, ‘materiaal’ en ‘toerusting’. In
concreto betekent dit dat de stichting dit doel onder meer wil bereiken door: ------------------------------------------------------------------------------------a. de ontwikkeling en verspreiding van (digitale) (studie)materialen -en andere publicaties of uitingen in welke vorm dan ook; -----------b. de organisatie van toerusting en vorming door middel van ---------bijeenkomsten in welke vorm dan ook; ----------------------------------c. overleg en samenwerking met organisaties en/of instellingen die dezelfde grondslag en de in artikel 2 lid 3 genoemde ---------------doelstellingen delen; ----------------------------------------------------------
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d.

het ondersteunen van de aangesloten (inter)kerkelijke --------------(jongeren)organisaties/stichtingen zoals beschreven in de ---------samenwerkingsovereenkomst; --------------------------------------------e. het verwerven en beheren van gelden ter verwezenlijking van de voormelde doelstellingen; ---------------------------------------------------f. alle overige wettige middelen, zoals acties, verkoop van -----------producten en diensten die aan het doel van de stichting ------------bevorderlijk kunnen zijn. -----------------------------------------------------Geldmiddelen -----------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------1. De geldmiddelen van de stichting worden op wettige wijze verkregen -uit vergoedingen, giften, bijdragen, collecten, leningen, legaten, --------uitsluitend beneficiair te aanvaarden erfstellingen, door middel van ----activiteiten, zoals acties, verkoop van producten en diensten ------------betreffende de ondersteuning van de doelstellingen zoals genoemd in
artikel 2 lid 3 en 4, en andere haar rechtmatig toekomende baten. -----2. Zij mag deze evenwel niet aanvaarden of aannemen, indien daaraan -voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met artikel 2 van deze
statuten of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de
stichting. -------------------------------------------------------------------------------Organen ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------De stichting kent de volgende organen: ---------------------------------------------het Bestuur;---------------------------------------------------------------------------de Raad van Toezicht. -------------------------------------------------------------BESTUUR ----------------------------------------------------------------------------------Bestuur: samenstelling en benoeming, waarneming ------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit één of meerdere natuurlijke --personen. Het aantal leden van het Bestuur wordt door de Raad van -Toezicht bepaald. -------------------------------------------------------------------2. De leden van het Bestuur worden door de Raad van Toezicht ----------benoemd met inachtneming van een daartoe door de Raad van--------Toezicht vast te stellen procedure en profiel. Over de procedure en ---benoeming van de leden van het Bestuur vindt vooraf overleg plaats -door de Raad van Toezicht met elk van de besturen van de hierna in -artikel 7, lid 1 van deze statuten genoemde organisaties.-----------------3. De leden van het Bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd. Eén
of meerdere leden van het Bestuur kunnen op basis van een -----------arbeidsovereenkomst, voor de daarin omschreven periode, in dienst -van de stichting zijn. Indien het Bestuur uit meerdere personen --------bestaat, vervult hij die daartoe door de Raad van Toezicht is benoemd
de functie van voorzitter. In dat geval verdelen de leden van het -------Bestuur in onderling overleg hun werkzaamheden en leggen dit ter ---goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.--------------------------------Indien het Bestuur uit één persoon bestaat, dient de betreffende -------persoon bij voorkeur belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde -Kerken te zijn. ------------------------------------------------------------------------Bestaat het Bestuur uit meerdere personen dan dient ten minste één --
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van hen en bij voorkeur de voorzitter lid te zijn van het in de vorige ----volzin genoemde kerkverband. --------------------------------------------------Een lid van het Bestuur dient voor zijn benoeming schriftelijk ------------instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de stichting.
Een lid van het Bestuur kan door de Raad van Toezicht worden -------geschorst. -----------------------------------------------------------------------------Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering --van de raad van toezicht gehouden. In die vergadering wordt besloten
of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het
betreffende lid van het Bestuur wordt ontslagen. Een schorsing kan in
totaal nooit langer dan drie maanden duren. ---------------------------------De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen---binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van het betreffende lid van het Bestuur is genomen. ----------------------------------------------------------Een lid van het Bestuur verliest zijn functie: ----------------------------------a. door zijn overlijden; -----------------------------------------------------------b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat -hij surseance van betaling verkrijgt; --------------------------------------c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; -------------------------------------------------------------d. door zijn vrijwillig aftreden; --------------------------------------------------e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; --------------------------f. door zijn ontslag door de rechtbank; -------------------------------------g. door een besluit van de Raad van Toezicht, waarmee wordt ------geconstateerd dat een lid van het Bestuur niet (meer) voldoet aan
de eisen als vermeld in lid 2 en 3 of de profielschets op basis -----waarvan hij is benoemd, als de functie van het betreffende lid van
het Bestuur niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde----grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum---vermeld in het besluit van de Raad van Toezicht. --------------------Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van het Bestuur zijn de
overige leden van het Bestuur, of is het enige overgebleven lid van ---Bestuur, tijdelijk met het Bestuur belast.---------------------------------------Bij belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur is een door de Raad van Toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon
tijdelijk met het Bestuur belast. --------------------------------------------------Indien een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk voorziet in het ---------Bestuur, zoals bedoeld in dit artikel, treedt dit lid uit de Raad van ------Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen. ----------------------------Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin
om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van -----minimaal tweeënzeventig uur door de stichting, de Raad van Toezicht
of een medebestuurder geen contact met een lid van het Bestuur kan worden verkregen, met dien verstande dat de Raad van Toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is. -----------------------Als het Bestuur daartoe besluit, kunnen de leden van het Bestuur hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel.
Het lid van het Bestuur dat op deze wijze aan de vergadering ------------
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deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel: -kunnen worden geïdentificeerd; --------------------------------------------rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren; ---het stemrecht kunnen uitoefenen. -----------------------------------------Het Bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden --gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend ------gemaakt. -------------------------------------------------------------------------------Het lid van het Bestuur dat via een elektronisch communicatiemiddel -aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
Bestuur: taken en bevoegdheden --------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------1. Het Bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die hem --------------a. bij of krachtens de wet zijn opgedragen, met uitzondering van die
taken en bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend; -----------------------------b. in de arbeidsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende -----------regelingen zijn opgedragen. ------------------------------------------------2. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor -besluiten strekkende tot: ----------------------------------------------------------a. het vaststellen van een meerjarenbeleidsplan en de daaraan -----gekoppelde jaarplannen; ----------------------------------------------------b. het vaststellen van de meerjarenbegroting waarin de hoofdlijnen-van het beleid op langere termijn zijn vermeld; ------------------------c. het aangaan van overeenkomsten strekkende tot het verkrijgen, -vervreemden of bezwaren van registergoederen en het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of ----------medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of---zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt; d. het aangaan van financiële verplichtingen en --------------------------samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting -zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een -door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het Bestuur -------schriftelijk meegedeeld bedrag; -------------------------------------------e. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een-----aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting, een --aanvraag tot faillissement of surseance van betaling;----------------f. opheffing of splitsing van (een deel van) de organisatie; ------------g. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere (rechts)persoon indien deze van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de organisatie; ---------------------------------------h. een besluit over de interpretatie van de stichtingsstatuten, de -----samenwerkingsovereenkomst en het toezichtkader. -----------------3. Het Bestuur gaat bij besluitvorming uit van integrale afwegingen en ---van het organisatiebelang. Hij verschaft de Raad van Toezicht tijdig de
voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijke gegevens. -------------4. Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en de
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang --heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met -----
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haar verbonden organisatie. ------------------------------------------------------Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het
besluit genomen door de Raad van Toezicht. --------------------------------5. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van -----------------overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van --------registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt. -----------------------------------------------------------------------Als het Bestuur voor deze besluiten niet de goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft als bedoeld in artikel 6 lid 2, kan deze beperking ---van de bevoegdheid van het Bestuur aan derden worden ----------------tegengeworpen. ----------------------------------------------------------------------RAAD VAN TOEZICHT -----------------------------------------------------------------Raad van Toezicht: samenstelling en benoeming, schorsing en --------ontslag --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat tenminste uit zeven en
maximaal negen natuurlijke personen. Eén van hen heeft de functie --van voorzitter. De leden van de Raad van Toezicht worden door de ---Raad van Toezicht benoemd. De leden van de Raad van Toezicht, ---twee namens het bestuur van de BHZ, twee namens het bestuur van het HJW en twee namens het bestuur van het LCJ, worden op ---------voordracht van de Raad van Toezicht, maar in overleg en met ---------instemming van de besturen benoemd. Van ieder bestuur is één van -de leden van de Raad van Toezicht, ook lid van het bestuur van -------respectievelijk de BHZ, het HJW of het LCJ. ---------------------------------Elk lid van de Raad van Toezicht dient voor zijn benoeming schriftelijk
zijn instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de ------stichting. -------------------------------------------------------------------------------2. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt, met voorafgaande -----schriftelijke instemming van het bestuur van het LCJ, door de overige leden van deze Raad in functie benoemd en dient bij voorkeur ---------belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken te zijn. ---------3. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden tevens een --------------plaatsvervangend voorzitter ------------------------------------------------------4. De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen voor de tijd van vier jaar. -------------------------------------------------------------------------------5. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens --een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster. Elk aftredende is
terstond, doch ten hoogste tweemaal, herbenoembaar. Als een lid van
de Raad van Toezicht zijn functie verliest voordat hij volgens het ------rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van---zijn voorganger. ---------------------------------------------------------------------De Raad van Toezicht kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode
niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van de vorige zin
als die periode vier jaar is of korter is dan vier jaar. ------------------------6. Bij het ontstaan van een vacature zal daarin met inachtneming van het
overigens in deze statuten bepaalde zo spoedig mogelijk worden ------voorzien.--------------------------------------------------------------------------------
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Ieder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde door de Raad ----worden geschorst of ontslagen, mits het besluit daartoe wordt ----------genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van de Raad die zitting --hebben, evenwel niet dan nadat aan het betrokken lid van de Raad ---van Toezicht de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te
verantwoorden en te verdedigen. -----------------------------------------------Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een -besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. --------------8. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door periodiek ---aftreden, bedanken, overlijden, ontslag, en bij onder curatele stelling, mentorschap of bewind. Dit lidmaatschap eindigt tevens bij --------------verandering van kerkgenootschap waartoe hij bij benoeming ------------behoorde, tenzij het bestuur dat betrokkene als lid van de Raad van --Toezicht heeft benoemd dit niet nodig acht en dit tijdig en schriftelijk --aan de Raad van Toezicht kenbaar maakt. -----------------------------------9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met dat
van het Bestuur. ---------------------------------------------------------------------10. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de Raad van-------Toezicht zijn de overige leden van de Raad van Toezicht, of is het ----enige overgebleven lid van de Raad van Toezicht, tijdelijk met het-----toezicht op het Bestuur belast. ---------------------------------------------------Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is ---een door de Raad van Toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te --wijzen persoon tijdelijk met het toezicht op het Bestuur belast. ----------Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin
om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van -----minimaal tweeënzeventig uur door de stichting, het Bestuur of een ----ander lid van de Raad van Toezicht geen contact met een lid van de -Raad van Toezicht kan worden verkregen, met dien verstande dat de Raad van Toezicht kan besluiten dat een andere periode van -----------toepassing is. ------------------------------------------------------------------------Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden -----------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Toezicht benoemt het Bestuur en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van
zaken in de stichting en de uitvoering door de werkorganisatie, en hetbewaken van de doelstelling en de grondslag van de stichting. De-----Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde en adviseert, --stimuleert en ondersteunt hem bij maatschappelijke, kerkelijke en -----bestuurlijke netwerkvorming. -----------------------------------------------------Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het
belang van de stichting en de organisatie. ------------------------------------2. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat het-------------benoemings- en personeelsbeleid, de ontwikkeling van (Bijbelstudie- -)producten, de dienstverlening en alle overige activiteiten zoals --------verwoord in artikel 2 lid 3 en 4 worden vormgegeven, ingericht en -----verzorgd overeenkomstig de in artikel 2 lid 1 genoemde grondslag. ---Raad van Toezicht: vergaderingen en besluitvorming ----------------------Artikel 9 ---------------------------------------------------------------------------------------
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De Raad van Toezicht vergadert ten minste driemaal per kalenderjaar,
en voorts indien de voorzitter dit wenselijk acht, of indien één van de -andere leden van de Raad van Toezicht onder opgaaf van redenen---een verzoek hiertoe aan de voorzitter richt. lndien de voorzitter aan ---een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de-----------vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek,
zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met
inachtneming van de in dit artikel genoemde formaliteiten. ---------------De voorzitter roept op tot de vergadering door middel van een ----------schriftelijke oproeping aan alle leden van de Raad van Toezicht. -------Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten
minste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te
behandelen onderwerpen en waar nodig een nadere toelichting. -------Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht -worden (beknopte) notulen opgemaakt. ---------------------------------------De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door
één of meer leden van het Bestuur, tenzij de Raad anders besluit.-----De vergaderingen en de vergaderstukken zijn niet openbaar. -----------Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden --------besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte -----------meerderheid van stemmen van de leden van de raad. --------------------Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.------Blanco stemmen worden niet meegeteld in de besluitvorming. Bij het -staken van stemmen over het voorstel wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. In alle geschillen --omtrent stemmingen waarin niet in deze statuten wordt voorzien, ------beslist de voorzitter. ----------------------------------------------------------------Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de ---------------beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of -----indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van
de stichting en de met haar verbonden organisatie. ------------------------Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is -het betreffende lid van de Raad van Toezicht toch bevoegd om deel te
nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de Raad --van Toezicht bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. De -----Raad van Toezicht legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan -het besluit ten grondslag liggen. -------------------------------------------------Als de Raad van Toezicht daartoe besluit, kunnen de leden van de ---Raad van Toezicht hun vergaderrechten uitoefenen via een -------------elektronisch communicatiemiddel. ----------------------------------------------Het lid dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet ---------minimaal via het elektronisch communicatiemiddel: ------------------------kunnen worden geïdentificeerd; -------------------------------------------rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren; ---het stemrecht kunnen uitoefenen.-----------------------------------------De Raad van Toezicht kan verdere voorwaarden stellen aan het -------gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere ---------voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de ----vergadering bekend gemaakt. ----------------------------------------------------
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Het lid dat via een elektronisch communicatiemiddel aan een -----------vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig. ----------OVERIGE BEPALINGEN ---------------------------------------------------------------Benoeming, schorsing en ontslag personeel ----------------------------------Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat het (overige) personeel. ----2. Alleen hij kan worden benoemd, die vooraf schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel van de stichting, -----------omschreven in artikel 2 van deze statuten, zijn functie in -----------------overeenstemming daarmede te vervullen, zich te verplichten zijn leven
in te richten overeenkomstig de grondslag van de stichting en in zijn --levenswandel een goed voorbeeld te zijn. ------------------------------------Vertegenwoordiging, beheer ---------------------------------------------------------Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: --------------------het gehele Bestuur samen; -------------------------------------------------een individueel lid van het Bestuur.---------------------------------------2. Het Bestuur is met inachtneming van het overige in de statuten --------bepaalde bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking en--------aanzien van de bezittingen van de stichting. ---------------------------------3. Het Bestuur kan aan een derde volmacht verlenen om de stichting ----binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -------------Onverenigbaarheid van functies----------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------1. Echtgenoten van personen in dienst van de stichting kunnen geen deel
uitmaken van het Bestuur. Leden van het Bestuur en (overige) ---------personen in dienst van de stichting, zomede hun echtgenoten, kunnen
geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht. -----------------------------2. Een lid van de Raad van Toezicht mag geen betaalde werkzaamheden
verrichten voor de stichting. ------------------------------------------------------Boekjaar, verantwoording en begroting------------------------------------------Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -------------2. Het Bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en ----alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te -------administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds
kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en ---andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor ------naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren. -------------------------3. Per het einde van het boekjaar worden de boeken der stichting --------afgesloten en wordt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het ----boekjaar door het Bestuur een financieel jaarverslag over het -----------afgelopen boekjaar opgemaakt, waaruit blijkt de opbrengsten en-------kosten van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de -stichting aan het einde daarvan, en waarover de accountant een ------preadvies opstelt. -------------------------------------------------------------------4. Het Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring ---aan de Raad van Toezicht over. Goedkeuring van de jaarrekening ----strekt tot decharge van het Bestuur voor alle in de jaarrekening --------vermelde handelingen.--------------------------------------------------------------
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5.

Alvorens de in het vorige lid bedoelde goedkeuring te verlenen, --------verleent de stichting opdracht aan een externe accountant tot ----------onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de
Raad van Toezicht bevoegd, na voorafgaand advies door het Bestuur.
Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------1. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel is het Bestuur, na --voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht en
van elk van de besturen van de onder andere in artikel 7, eerste lid ---genoemde rechtspersonen, bevoegd de statuten te wijzigen. -----------2. Een voorstel tot statutenwijziging kan worden gedaan door de Raad --van Toezicht en/of het Bestuur.--------------------------------------------------3. Artikel 2 lid 1 en lid 3 eerste streepje en artikel 10 lid 2 en artikel 14 lid
3 van deze statuten kunnen nimmer gewijzigd worden. -------------------4. Artikel 5 lid 3 en artikel 7 lid 1 en 2 van deze statuten kunnen alleen --gewijzigd worden met instemming van de volledige Raad van Toezicht.
5. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële --akte tot stand komen. --------------------------------------------------------------6. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging -------alsmede van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister. ---------------------------------------------------------------------Ontbinding en vereffening ------------------------------------------------------------Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting kan worden ontbonden bij besluit van de Raad van --------Toezicht.-------------------------------------------------------------------------------Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14 lid 1 en het --met het oog hierop in de overeenkomst neergelegde zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----------------------------------------------2. De vereffening geschiedt door het Bestuur. ----------------------------------3. De Raad van Toezicht stelt bij zijn besluit tot ontbinding de --------------bestemming vast van een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met -een soortgelijke doelstelling. -----------------------------------------------------BIJLAGE AKTE ---------------------------------------------------------------------------Aan deze akte is een e-mail, de dato vier februari tweeduizend ---------------tweeëntwintig van de heer Bert Kalkman vastgemaakt. -------------------------SLOT -----------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris bekend en de identiteit van de bij ---deze akte verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van een --daartoe bestemd document vastgesteld. --------------------------------------------WAARVAN AKTE, is verleden te Alphen aan den Rijn op de datum in het -hoofd van deze akte vermeld. ----------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting--------daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud --van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen
prijs te stellen. ------------------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen--------persoon en mij, notaris, ondertekend. ------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

