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2021 -054.0251 AKT E VAN STAT UT E NWI JZI G I NG STI C HTI N G O N D E RZO E K
MARKTINFORMATIE

Op éénendertig mei tweeduizend éénentwintig verscheen voor mij, mr. dr. Robrecht
Anton Frits Timmermans, notaris te Leiden
mevrouw Aaltje Jantina Maaike van Egmond, geboren te Rijnsburg op achttien-
maart negentienhonderd drieënvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris,
kantoorhoudende te Rapenburg 83, 2311 GK Leiden, in deze akte handelend als-
schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van Stichting Onderzoek
Marktinformatie, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer,-
kantoorhoudende te Prins Mauritslaan 37, 1171LP Badhoevedorp, ingeschreven in -
het handelsregister onder nummer 66169208, hierna ook te noemen: de Stichting. -
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde
rÀlr ErFilÀlG

1. De Stichting is opgericht bij akte verleden op éénendertig mei tweeduizend 
-zestien voor mr. T.K. Lekkerkerker, notaris te Arnhem

2. De statuten van de Stichting (de Statuten) zijn nadien niet meer gewijzigd. 
-STATUTENWIJZIGING

Het bestuur van de Stichting heeft besloten de Statuten te wijzigen overeenkomstig-
het ontwerp van de notariële akte van statutenwijziging, zoals dat is opgesteld door-
Legaltree Notariaat te Leiden, en de enig bestuurder van de Stichting, alsmede 

-iedere (notariële)werknemer van Legaltree Notariaat te machtigen om deze akte-
van statutenwijziging te doen verlijden en een authentiek afschrift van de wijziging-
en de gewijzigde statuten van de Stichting neer te leggen bij het handelsregister. 

-Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk besluit van het bestuur van de Stichting-
gedateerd vijfentwintig meitweeduizend éénentwintig, waarvan een kopie aan deze
akte is gehecht Annex 1 Van de ingevolge artikel 14.1van de Statuten vereiste-
goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting, blijkt uit een schriftelijk 

-besluitvanderaadvantoezicht,gedateerdzesentwintigmeitweeduizend-
éénentwintig, welk besluit aan deze akte is gehecht (Annex 2)
Ter uitvoering van het besluit tot het wijzigen van de Statuten, verklaarde de 

-
verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de Statuten gedeeltelijk zullen 

-worden gewijzigd als volgt:
l. Artikel 2.1 en artikel 2.2van de Statuten worden als volgt gewijzigd:
2.1 De stichting heeft ten doel

(a) het behartigen van belangen van natuurlijke personen, in het bijzonder-
van consumenten en minderjarigen, die gebruikmaken van online-
diensten, waarbij op enig moment een schending van de rechten van die
natuurlijke personen plaatsvindt, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot inbreuken op grondrechten, zoals het recht om niet gediscrimineerd -
te worden en het recht op bescherming van privacy en bescherming van
persoonsgegevens, alsmede inbreuken op consumentenrechten en wet-
en regelgeving ter bescherming van minderjarigen;
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(b) het behartigen van belangen van woningeigenaren en woningzoekenden
ten aanzien van (informatieverstrekking over) vastgoed(financiering) en -
daaraan gerelateerde ontwikkelingen, in het bijzonder ten aanzien van-
kenmerken van en (prijs)ontwikkelingen op die betreffende markten; 

-(c) het voeren van (collectieve of individuele) procedures en acties en het-
vorderen van (schade-)vergoeding ten behoeve van de personen
genoemd onder (a) en (b) en in het bijzonder van de bij de stichting 

-aangesloten of aangemelde (rechts)personen, benadeelden, volmacht--
of opdrachtgevers of participanten, zowel in als buiten rechte, waaronder
maar niet beperkt tot procedures als bedoeld in artikel 3:305a van het -Burgerlijk Wetboek, en het ten behoeve daarvan (laten) uitvoeren van -onderzoek;

(d) het informeren, voorlichten en adviseren van consumenten,
minderjarigen, overheidsinstanties, beleids- of opiniemakers,
zaakwaarnemers, adviseurs en deskundigen, toezichthouders en 

-
marktpartijen, alsmede het vormgeven, implementeren en servicen van -
on- en offline publieks- en voorlichtingscampagnes binnen voornoemde -
kaders;

(e) het verlenen van ondersteuning aan andere (rechts)personen die op 

-enigerlei wijze opkomen voor (de belangen van) degenen ten behoeve -
waarvan de stichting onderzoek doet, belangen behartigt of actie voert;-

(0 het onderhandelen, aangaan, uitwerken en uitvoeren van (collectieve of-
individuele) overeenkomsten ten behoeve van (de belangen van) 

-
degenen ten behoeve waarvan de stichting optreedt, waaronder
(collectieve of individuele) schikkingen.

2.2 De Stichting tracht haar doelen onder meer te verurrezenlijken door:
(a) het vormgeven, publiceren en motiveren van (voorstellen tot) wijzigingen

op die (beleids)terreinen waarop de stichting noodzaak tot of behoefte-
aan wijzigingen ziet;

(b) het werven van participanten of deelnemers aan activiteiten en acties-
van de stichting, het onderhouden van contacten via (sociale) media en -
nieuwsbrieven, het weryen van contribuanten van middelen, kennis of -relaties ten dienste van de werkzaamheden van de stichting, (in-)direct-
voor de stichting zelf dan wel voor (de belangen van) degenen voor wie -
de stichting actief is, of kan worden;

(c) het instellen van vorderingen in en buiten rechte en het treffen van 

-schikkingen en andere (rechts-)maatregelen ten behoeve van (ds-
belangen van) degenen ten behoeve waarvan de stichting optreedt, of-
(in-)direct ten behoeve van de stichting of de daaraan verbonden 

-
(rechts)personen zelf'

(d) het verlenen van financiële, juridische, vaktechnische en
organisatorische ondersteuning aan en het samenwerken met andere -(rechts-)personen die opkomen voor (de belangen van) degenen ten-
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behoeve waaryan de stichting optreedt;
(e) het innen, beheren en verdelen van schade- en onkostenvergoedingen-

of andere ontvangsten, middelen of voordelen vanwege het onderzoek, -
de werkzaamheden, acties of vorderingen van de stichting of degenen-
wiens belangen zij behartigt, al dan niet door inschakeling van derden; -(f) het veniverven, beheren en exploiteren van kennis, informatie,
gegevens, bestanden, relaties, middelen, rechten of andersoortige
activa of (im)materiele voordelen, welke binnen het kader ysn [s6p-
doelstellingen worden aangewend; en

voorts het ondernemen van al hetgeen bevorderlijk kan zijn aan de doelen van
de stichting, met alle wettige middelen die het bestuur daartoe geëigend acht.-

ll. Aan artikel 2 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:-
2.3 De stichting heeft geen winstoogmerk bij de uitoefening van haar activiteiten.-
lll. Artikel 4.í en artikel 4.2van de Statuten worden als volgt gewijzigd:
4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Slechts

natuurlijke personen kunnen tot bestuurslid worden benoemd. Het bestuur is -
zodanig samengesteld, of heeft zodanige regelingen getroffen, dat de leden -ten opzichte van elkaar, de raad van toezicht, een eventuele externe financier
en de belanghebbenden bij de stichting, onafhankelijk en kritisch kunnen-
opereren. Minimaal één lid van het bestuur beschikt over de specifieke
ervaring en juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequats-
behartiging van de in artikel 2 omschreven doelstelling van de stichting
Minimaal één lid van het bestuur beschikt over de specifieke ervaring en 

-
financiële expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de -
in artikel 2 omschreven doelstelling van de stichting.
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de eerste zin-
bepaalde - door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld in-
een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of-
vertegenwoordigd zijn

4.2 Bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht, op voorstel van-
het bestuur. Een lid van het bestuur kan niet tevens lid zijn van de ;ssfl ysp-
toezicht. De raad van toezicht benoemt uit het midden van het bestuur
voorzitter

lV. Artikel 4.8 van de Statuten wordt als volgt gewijzi
4.8 Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, niet zijnde alle 

-
bestuursleden of het enige overgebleven bestuurslid, nemen de overblijvende-
leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar, een en ander-
met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.7
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enig
(overgebleven) bestuurslid, berust het bestuur voorlopig bij een persoon die -daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen

V. Artikel 5.1 van de Statuten wordt als volgt gewijzigd:
5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verantwoordelijk -
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voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de op
venrvezenlijking van de statutaire doelstelling gerichte strategie. Aan het
bestuur komen alle bevoegdheden toe, voor zover in deze statuten niet-
toegekend aan de raad van toezicht.

Vl. AÉikel 5.4 van de Statuten wordt als volgt gewijzigd
5.4 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het

gemeenschappelijke belang van de stichting en de met haar verbonden
organisatie. Zo nodig kan het bestuur zich bij de uitoefening van zijn taak doen
bijstaan door deskundigen

Vll. Aan artikel 5 wordt een nieuw lid 5 en een nieuw lid 6 toegevoegd die 

-komen te luiden als volgt:
5.5 De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun bestuurstaken een-

beloning die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit vsn hun-
werkzaamheden en wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De

vaststelling van de onkostenvergoeding van de bestuurders geschiedt door de

raad van toezicht.
5.6 De volgende besluiten van het bestuur behoeven de goedkeuring van de raad

van toezicht:
(a) statutenwijziging;
(b) juridische fusie en juridische splitsing van de stichting;
(c) ontbinding van de stichting;
(d) het aanhangig maken van een gerechtelijke procedur
(e) het sluiten van een schikkingsovereenkomst'-
(0 het instellen van een collectieve actie op grond van artikel 3:305a van -

het Burgerlijk Wetboek of de Wet collectieve afwikkeling massaschade; -
en

(g) zodanige bestuursbesluiten als de raad van toezicht bijzijn specifiek-
omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het bestuur h

medegedeeld
Vlll. AÉikel 6.2 van de Statuten wordt als volgt gewijzigd:
6.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee bestuurders -

gezamenlijk handelend
lX. AÉikel 6.4 komt te vervallen.
X. Aan artikel 8 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:
8.6 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 

-indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 5.4. Wanneer hierdoor geen -
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de-
raad van toezicht.

Xl. Er wordt een nieuw aÉikel 8A toegevoegd dat komt te luiden als volgt:-
^ 

P+it.^t o 
^

urders en leden
8A.1 Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden
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(voormalig) bestuurders en (voormalige) leden van de raad van toezicht
vergoed
a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken -wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie
b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn 

-
wegens een onder a vermeld handelen of nalaten;

c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij
als (voormalig) bestuurder of (voormalig) toezichthouder zijn betrokken, -
met uitzondering van de gedingen waarin zijhoofdzakelijk een eigen-
vordering geldend maken; en

d. belastingvorderingen als gevolg van een vergoeding in gevolge dit-
artikel

8A2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de in dit artikel bedoelde vergoeding
indien en voor zover:
a. door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, fl6sr ssn-

arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten
van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust-
roekeloos of ernstig venrvijtbaar handelen, tenzij uit de Nederlandse wet-
anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;-

b. de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door-
een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies-
heeft uitbetaald

lndien en voor zovq door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage,-
door een arbiter, bij kracht van gewijsde, is vastgesteld dat de betrokkene-
geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij gehouden-
de door de stichting vergoede bedragen terstond terug te betalen

843. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen een
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het bestuur kan, al dan niet bij-
overeenkomst, nadere uitvoering geven aan het bepaalde in dit artikel.-

Xll. De kop van artikel 9 en de aÉikel 9.1,9.2 en 9.4 van de Statuten worden als
volgt gewijzigd:

^*it.^t 
.l

Raad van toezicht: samenstellinq en benoeminq: belet- en ontstentenis-
9.1 De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie personen.-

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van toezicht. De raad
van toezicht is zodanig samengesteld, of heeft zodanige regelingen getroffen,-
dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur en ten aanzien ysn fls-
door de stichting behartigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen-
opereren. Minimaal één lid van de raad van toezicht beschikt evsp ds-
specifieke ervaring en juridische expertise die noodzakelijk is Voor ê€Ír-
adequate behartiging van, en adequaat toezicht op, de in artikel 2 omschreven
doelstelling van de stichting. Minimaal één lid van de raad van toezicht-
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beschikt over de specifieke ervaring en financiële expertise die noodzakelijk is

voor een adequate behartiging van, en adequaat toezicht op, de in artikel 2-
omschreven doelstelling van de stichting
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt - met inachtneming van het -
in de eerste zin bepaalde - vastgesteld door de raad van toezicht met-
algemene stemmen vastgesteld in een vergadering waarin alle leden-
aanwezig of vertegenwoordigd zijn

9.2 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van
toezicht, gehoord hebbende het bestuur. ln geval sprake is van financiering-
door een derde partij, kan ten hoogste één lid van de raad van toezicht, niet-
zijnde de voorzitter, op voordracht van die derde partij worden benoemd. Een -
lid van de raad van toezicht kan niet tevens lid zijn van het bestuur. De raad-
van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter

9.4 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht, niet-
zijnde alle leden of het enige overgebleven lid, vormen de overblijvende leden,
of het overblijvende lid de raad van toezicht. Bij ontstentenis of belet van alle-
leden van de raad van toezicht zal door de president van de rechtbank van het
arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van het bestuur-
met inachtneming van het in de statuten bepaalde een nieuwe raad van
toezicht worden benoemd

Xlll. AÉikel 11.1 van de Statuten wordt als volgt gewijzigd:
11.1 De raad van toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid en de -

strategie van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en-
staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de -
leden van de raad van toezicht zich naar het gemeenschappelijke belang van -
de stichting en de met haar verbonden organisatie. Zo nodig kan de raad van -
toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak doen bij staan door deskundigen. -
De raad van toezicht stelt jaarlijks een document op waarin hij op hoofdlijnen-
verantwoording aflegt over het uitgevoerde toezicht.

XlV. AÉikel11.3 van de Statuten wordt als volgt gewijzigd:
11.3 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van-

diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per -
jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het -
strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte-
beheers- en controlesystemen.

XV. Aan aÉikel 11 van de Statuten wordt een nieuw lid 5 toegevoegd dat komt-
te luiden als volgt:
11.5 De gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht -

stelteenredelijkeennietbovenmatigekostenvergoedingen-
vacatiegeldregeling van de leden van de raad van toezicht vast. Voor het-
overige ontvangen de leden van de raad van toezicht geen vergoeding.-

XVl. AÉikel12.6 wordt als volgt gewijzigd:
12.6 lndien de raad van toezicht zulks wenselijk acht, worden de vergaderingen 

-

2021.001013tOO1



I
van de raad van toezicht bijgewoond door het bestuur. De raad van toezicht-
en het bestuur komen daarnaast ten minste eenmaal per jaar in een
gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene-
lijnen van de strategie en het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. 

-XVll. Aan artikel 12van de Statuten wordt een nieuw lid 8 toegevoegd dat-
komt te luiden als volgt:
12.8 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en 

-besluitvorming indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang-
heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 1 1.1. Wanneer-
hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door-
de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die -
aan het besluit ten grondslag liggen.

Xvlll. Artikel í3.3 van de Statuten wordt als volgt gewijzigd:
De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen ten aanzien van de-
door het bestuur opgemaakte jaarstufken, het bestuur opdragen de jaarstukken te -
doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen
registeraccountant of andere deskundige, tenzij het bestuur al een
registeraccountant of andere deskundige heeft aangesteld ter controle van de-
jaarstukken'Deregisteraccountantofanderedeskundigebrengt-
omtrent zijn onderzoeksverslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van -
zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarstukken. -
Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur
XVl. AÉikel 15.5 van de Statuten wordt als volgt gewijzigd:
15.5 Een overschot na vereffening wordt zoveel mogelijk uitgekeerd in

overeenstemming met het doel van de stichting en komt ten goede aan de-
deelnemers van de stichting, of indien het bestuur zulks niet mogelijk of niet -opportuun acht, aan een ANB|-instelling (ingesteld op grond van art. 6.33 lid 1

onderdeel b van de Wet lnkomstenbelasting 2001, daaronder begrepen een-
goeddoelinstelling die buiten Nederland is gevestigd in een bij ministeriële 

-regeling aangewezen land)
ct arT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend
WAARVAN
verleden te Leiden ten dage in het hoofd van deze akte gemeld
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen
persoon, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte-
te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing-
daarvan geen prijs te stellen
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de verschenen-
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persoon en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

Leiden, 31 mei

Mr. dr. Ro Frits Timmermans, notaris
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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN

Stichting Onderzoek Marktinformatie

Statutair gevestigd te Haarlemmermeer

Aangehecht document is de doorlopende tekst van de statuten van voornoemde
stichting, welke statuten partieel zijn gewijzigd bij akte van wijziging statuten, verleden
op 31 mei 2O21voor Mr. dr. R.A.F. Timmermans, notaris te Leiden.
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STATUTEN
Artikel 1

Naam, zetel
1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Onderzoek Marktinformatie.

Deze naam kan worden afgekort tot SOMI.
1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer.
Artikel 2

Doel
2.1 De stichting heeft ten doel:

(a) het behartigen van belangen van natuurlijke personen, in het bijzonder van
consumenten en minderjarigen, die gebruikmaken van online diensten,
waarbij op enig moment een schending van de rechten van die natuurlijke
personen plaatsvindt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inbreuken
op grondrechten, zoals het recht om niet gediscrimineerd te worden en het
recht op bescherming van privacy en bescherming van persoonsgegevens,
alsmede inbreuken op consumentenrechten en wet- en regelgeving ter
bescherming van minderjarigen ;

(b) het behartigen van belangen van woningeigenaren en woningzoekenden
ten aanzien van ( i nformatieverstrekki ng over) vastgoed(fi nancieri ng ) en
daaraan gerelateerde ontwikkelingen, in het bijzonder ten aanzien van
kenmerken van en (prijs)ontwikkelingen op die betreffende markten;

(c) het voeren van (collectieve of individuele) procedures en acties en het
vorderen van (schade-)vergoeding ten behoeve van de personen genoemd
onder (a) en (b) en in het bijzonder van de bij de stichting aangesloten of
aangemelde (rechts)personen, benadeelden, volmacht- of opdrachtgevers
of participanten, zowel in als buiten rechte, waaronder maar niet beperkt tot
procedures als bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek, en het
ten behoeve daarvan (laten) uitvoeren van onderzoek;

(d) het informeren, voorlichten en adviseren van consumenten, minderjarigen,
overheidsinstanties, beleids- of opiniemakers, zaakwaarnemers, adviseurs
en deskundigen, toezichthouders en marktpartijen, alsmede het
vormgeven, implementeren en servicen van on- en offline publieks- en
voorlichtingscampagnes binnen voornoemde kaders;

(e) het verlenen van ondersteuning aan andere (rechts)personen die op
enigerlei wijze opkomen voor (de belangen van) degenen ten behoeve
waarvan de stichting onderzoek doet, belangen behartigt of actie voert;

(0 het onderhandelen, aangaan, uitwerken en uitvoeren van (collectieve of
individuele) overeenkomsten ten behoeve van (de belangen van) degenen
ten behoeve waarvan de stichting optreedt, waaronder (collectieve of
individuele) schikkingen.

2.2 De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
(a) het vormgeven, publiceren en motiveren van (voorstellen tot) wijzigingen op

die (beleids)terreinen waarop de stichting noodzaak tot of behoefte aan
wijzigingen ziet;

(b) het werven van participanten of deelnemers aan activiteiten en acties van
de stichting, het onderhouden van contacten via (sociale) media en
nieuwsbrieven, het werven van contribuanten van middelen, kennis of
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relaties ten dienste van de werkzaamheden van de stichting, (in-)direct
voor de stichting zelf dan wel voor (de belangen van) degenen voor wie de
stichting actief is, of kan worden;

(c) het instellen van vorderingen in en buiten rechte en het treffen van
schikkingen en andere (rechts-)maatregelen ten behoeve van (de

belangen van) degenen ten behoeve waarvan de stichting optreedt, of (in-

)direct ten behoeve van de stichting of de daaraan verbonden
(rechts)personen zelf;

(d) het verlenen van financiële, juridische, vaktechnische en organisatorische
ondersteuning aan en het samenwerken met andere (rechts-)personen die

opkomen voor (de belangen van) degenen ten behoeve waarvan de
stichting optreedt;

(e) het innen, beheren en verdelen van schade- en onkostenvergoedingen oÍ
andere ontvangsten, middelen of voordelen vanwege het onderzoek, de
werkzaamheden, acties of vorderingen van de stichting of degenen wiens
belangen zij behartigt, al dan niet door inschakeling van derden;

(f) het verwerven, beheren en exploiteren van kennis, informatie, gegevens,

bestanden, relaties, middelen, rechten of andersoortige activa of
(im)materiele voordelen, welke binnen het kader van haar doelstellingen
worden aangewend; en

voorts het ondernemen van al hetgeen bevorderlijk kan zijn aan de doelen van
de stichting, met alle wettige middelen die het bestuur daartoe geëigend acht.

2.3 De stichting heeÍt geen winstoogmerk bij de uitoefening van haar activiteiten.

Artikel 3
Organen
De stichting kent als organen:
(a) het bestuur, zijnde het bestuur in de zin van de wet;

(b) de raad van toezicht, belast met het toezicht op het bestuur.
Artikel 4
Bestuur. same ino- benoemino- schorsino. ontslao- belet en

ontstentenis
4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Slechts natuurlijke

personen kunnen tot bestuurslid worden benoemd. Het bestuur is zodanig

samengesteld, of heeft zodanige regelingen getroffen, dat de leden ten opzichte

van elkaar, de raad van toezicht, een eventuele externe financier en de

belanghebbenden bij de stichting, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Minimaal één lid van het bestuur beschikt over de specifieke ervaring en
juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in
artikel 2 omschreven doelstelling van de stichting. Minimaal eén lid van het

bestuur beschikt over de specifieke ervaring en financiële expertise die

noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in artikel 2 omschreven

doelstelling van de stichting.
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de eerste zin

bepaalde - door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld in een

vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.

4.2 Bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht, op voorstel van het
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bestuur. Een lid van het bestuur kan niet tevens lid zijn van de raad van toezicht.
De raad van toezicht benoemt uit het midden van het bestuur een voorzitter.

4.3 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder
een jaar wordt hier verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op
te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is
onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacatures benoemde neemt
op het rooster de plaats in van degeen in wiens vacatures hij werd benoemd.

4.4 Een bestuurslid kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en
ontslagen. Terzake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing oÍ
ontslag besluit de raad van toezicht met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een
vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen
bij staan door een raadsman.

4.5 De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen
drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot
opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten
hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het
besluit tot handhaving van de schorsing werdgenomen.

4.6 Een bestuurslid defungeert:
(a) door zijn overlijden;

door liquidatie/ontbinding van een lid-rechtspersoon;
door zijn onder curatelestelling;
door zijn vrijwillig aftreden;
door zijn ontslag door de rechtbank;
door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;
door zijn periodiek aftreden zonder herbenoeming;
doordat één of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als
bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld

4.7 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal de raad van
toezicht binnen twee maanden na het ontstaan van de desbetrefíende vacature
en na de ontvangst van het voorstel van het bestuur daarin voorzien door de
benoeming van één (of meer) nieuw(e) bestuurslid (bestuursleden). Een niet
voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

4.8 Bij ontstentenis of belet van eén of meer bestuursleden, niet zijnde alle
bestuursleden of het enige overgebleven bestuurslid, nemen de overblijvende
leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar, een en ander met
inachtneming van het bepaalde in artikel 4.7.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige (overgebleven)
bestuurslid, berust het bestuur voorlopig bij een persoon die daartoe door de
raad van toezicht wordt aangewezen.

Artikel 5
Bestuursbevoeqdheid
5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verantwoordelijk

voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de op
veruvezenlijking van de statutaire doelstelling gerichte strategie. Aan het bestuur

(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(g)
(h)
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komen alle bevoegdheden toe, voor zovet in deze statuten niet toegekend aan
de raad van toezicht.

5.2 Het bestuur is, na verkregen schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5.3 Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.

5.4 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het
gemeenschappelijke belang van de stichting en de met haar verbonden

organisatie. Zo nodig kan het bestuur zich bij de uitoefening van zijn taak doen
bijstaan door deskundigen.

5.5 De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun bestuurstaken een

beloning die in redelijke verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun

werkzaamheden en wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De vaststelling
van de onkostenvergoeding van de bestuurders geschiedt door de raad van
toezicht.

5.6 De volgende besluiten van het bestuur behoeven de goedkeuring van de raad

van toezicht:
(a) statutenwijziging;
(b) juridische fusie en juridische splitsing van de stichting;
(c) ontbinding van de stichting;
(d) het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure;
(e) het sluiten van een schikkingsovereenkomst;
(0 het instellen van een collectieve actie op grond van artikel 3:305a van het

Burgerlijk Wetboek of de Wet collectieve afwikkeling massaschade; en
(g) zodanige bestuursbesluiten als de raad van toezicht bij zijn specifiek

omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het bestuur heeft
medegedeeld.

Artikel 6
Verteqenwoordiging
6.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders

voortvloeit.
6.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee bestuurders

gezamenlijk handelend.
6.3 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer

bestuursleden, alsmede aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7
Bestuursvergaderi ngen
7.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting

haar zetel heeft of ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13lid 2 worden vergaderingen van het

bestuur gehouden zo dikwijls als één van de bestuursleden dit wenselijk acht.
7.3 De oproeping tot de vergadering geschiedt aan de stemgerechtigde
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bestuursleden ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die
van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

7.4 De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,
de te behandelen onderwerpen.

7.5 Toegang tot de bestuursvergadering hebben de bestuursleden en leden van de
raad van toezicht die niet geschorst zijn.
Een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergadering waarin het
besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

7.6 Een stemgerechtigd bestuurslid kan zich door een ander zodanig bestuurslid ter
vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
Een bestuurslid kan slechts één mede-bestuurslid ter vergadering
vertegenwoordigen.

7.7 De aanwezigen voorzien zelf in de leiding van de vergadering.
7.8 De voorzitter van de betrefíende vergadering bepaalt de wijze waarop de

stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat
indien één of meer bestuursleden zulks verlangen, stemmingen over personen
schriftelijk geschieden.

7.9 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

7.10 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door één
van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Artikel 8
Bestuursbesluiten
8.1 leder bestuurslid heeft, voor zover hij niet is geschorst, het recht tot het

uitbrengen van één stem.
Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven
worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.

8.2 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de stemgerechtigde bestuursleden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.

8.3 Zolang in een bestuursvergadering alle stemgerechtigde bestuursleden aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
ondenverpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in
acht genomen.

8.4 Het bestuur kan - zelfs ten aanzien van besluiten als bedoeld in artikel 14 en 15 -
ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel,
hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van
de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
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mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

8.5 lndien de stemmen binnen het bestuur staken, wordt het besluit binnen drie
weken opnieuw aan het bestuur voorgelegd. lndien de stemmen opnieuw staken,
beslist de raad van toezicht.

8.6 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is
met het belang bedoeld in artikel 5.4. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit
kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht

Artikel 8A
Vri iwari nq bestu u rders leden raad van toezicht
8A.1 Voor zov$ uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan

(voormalig) bestuurders en (voormalige) leden van de raad van toezicht vergoed

a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken
wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie;

b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens

een onder a vermeld handelen of nalaten;
c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij

als (voormalig) bestuurder of (voormalig) toezichthouder zijn betrokken,
met uitzondering van de gedingen waarin zijhooÍdzakelijk een eigen
vordering geldend maken; en

d. belastingvorderingen als gevolg van een vergoeding in gevolge dit artikel.
8A2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de in dit artikel bedoelde vergoeding

indien en voor zover:
a. door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter,

bijkracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de

betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of
ernstig venruijtbaar handelen, tenzij uit de Nederlandse wet anders

voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou ziin:
b. de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een

verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft

uitbetaald.
lndien en voor zover door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage,

door een arbiter, bij kracht van gewijsde, is vastgesteld dat de betrokkene geen

aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door

de stichting vergoede bedragen terstond terug te betalen.

8A3. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen een

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het bestuur kan, al dan niet bij

overeenkomst, nadere uitvoering geven aan het bepaalde in dit artikel.

Artikel 9
Raad van sámên llino en benoemino: belet- en ontstentenisste
9.1 De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie personen.

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van toezicht, De raad

van toezicht is zodanig samengesteld, of heeft zodanige regelingen getroffen, dat

de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur en ten aanzien van de door de

stichting behaÍigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Minimaal één lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke ervaring en
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juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van, en
adequaat toezicht op, de in artikel 2 omschreven doelstelling van de stichting.
Minimaal éen lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke ervaring en
financiële expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van, en
adequaat toezicht op, de in artikel 2 omschreven doelstelling van de stichting.
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt - met inachtneming van het in
de eerste zin bepaalde - vastgesteld door de raad van toezicht met algemene
stemmen vastgesteld in een vergadering waarin alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn,

9.2 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht,
gehoord hebbende het bestuur. ln geval sprake is van financiering door een
derde partij, kan ten hoogste één lid van de raad van toezicht, niet zijnde de
voorzitter, op voordracht van die derde partijworden benoemd. Een lid van de
raad van toezicht kan niet tevens lid zijn van het bestuur. De raad van toezicht
benoemt uit zijn midden een voorzitter.

9.3 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van
maximaal vier jaar. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een door
de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster
aftredend lid is onbeperkt herbenoembaar.
De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van
degene in wiens vacature hijwerd benoemd.

9.4 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht, niet
zijnde alle leden of het enige overgebleven lid, vormen de overblijvende leden, of
het overblijvende lid de raad van toezicht. Bij ontstentenis of belet van alle leden
van de raad van toezicht zal door de president van de rechtbank van het
arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van het bestuur met
inachtneming van het in de statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht
worden benoemd.

9.5 Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde door de overige leden van de
raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. ïerzake van schorsing,
handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit de raad van toezicht
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich
in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij
zich doen bij staan door een raadsman.

9.6 De schorsing van een lid van de raad van toezicht vervalt, indien de raad van
toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing
besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing
kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op
de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

Artikel 10
nde raad van toezicht

Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
(a) door zijn overlijden;
(b) door liquidatie/ontbinding van een lid-rechtspersoon;
(c) door zijn onder curatelestelling;
(d) door zijn vrijwillig aftreden;
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(e) door zijn ontslag door de rechtbank;
(f) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;
(g) door zijn periodiek aftreden zonder herbenoeming;
(h) indien en zodra de situatie als omschreven in artikel 9.2 ontstaat;
(i) doordat één of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als bedoeld

in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld.

Artikel 11

Taken en bevoeodheden van de raad van toezicht
11.1 De raad van toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid en de

strategie van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en staat
het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van
de raad van toezicht zich naar het gemeenschappelijke belang van de stichting
en de met haar verbonden organisatie. Zo nodig kan de raad van toezicht zich bij

de uitoefening van zijn taak doen bij staan door deskundigen. De raad van

toezicht stelt jaarlijks een document op waarin hij op hoofdlijnen verantwoording
aflegt over het uitgevoerde toezicht.

11.2 De raad van toezicht heeft, met inachtneming van de wet en regelgeving op het
gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met
het bestuur, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om inzage
te nemen van alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht
kan zich daarbij, na overleg met de directie, doen bij staan door de
(register)accountant en/of andere deskundige van de stichting aan wie inzage
van de volledige administratie dient te worden verleend.

11.3 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens

taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de

raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch

beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en

controlesystemen.
11.4 De raad van toezicht is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die

ondenverpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van toezicht
(nadere) regeling behoeven.

11.5 De gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht
stelt een redelijke en niet bovenmatige kostenvergoeding en vacatiegeldregeling
van de leden van de raad van toezicht vast. Voor het overige ontvangen de leden

van de raad van toezicht geen vergoeding.
Artikel 12

Veroaderinoen en beslu ino raad van toezicht
12.1 De raad van toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls

als een lid van de raad van toezicht of een lid van het bestuur het nodig achten.
De oproepingen tot de vergaderingen geschieden met inachtneming van een

termijn van tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, onder

toezending van een agenda. ln spoedeisende gevallen kan met een kortere

termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van

toezicht.
12.2 leder lid van de raad van toezicht dat niet geschorst is, is bevoegd tot het

uitbrengen van één stem. De raad van toezicht besluit met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden
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beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen drie
weken opnieuw een vergadering belegd. lndien de stemmen dan opnieuw
staken, is de stem van de voorzitter beslissend.

12.3 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht.

12.4 lndien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderuerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire
voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht
genomen.

12.5 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan het bestuur, ook buiten
vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld
schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten en
geen lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming
verzet.

12.6 lndien de raad van toezicht zulks wenselijk acht, worden de vergaderingen van
de raad van toezicht bijgewoond door het bestuur. De raad van toezicht en het
bestuur komen daarnaast ten minste eenmaal per jaar in een
gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen
van de strategie en het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

12.7 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na
vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter en de secretaris van de
vergadering worden ondertekend.

12.8 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij of ztl daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 11.1. Wanneer
hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het
besluit ten grondslag liggen.

Artikel 13
Boekiaar en iaarstukken
13.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het katenderjaar.
13.2 Per de laatste dag van het boekjaar worden de boeken van de stichting

afgesloten en maakt het bestuur daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van
baten en lasten ("jaarstukken") op over het verstreken boekjaar. De jaarstukken
worden voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle
bestuurders en leden van de raad van toezicht gezonden.
De jaarstukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door
alle bestuurders ondertekend. De vaststelling van de jaarstukken behoeft de
schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

13.3 De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen ten aanzien van
de door het bestuur opgemaakte jaarstukken, het bestuur opdragen de
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jaarstukken te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht
aangewezen registeraccountant of andere deskundige, tenzij het bestuur al een

registeraccountant of andere deskundige heeft aangesteld ter controle van de
jaarstukken. De registeraccountant of andere deskundige brengt omtrent zijn
onderzoeksverslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn
onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarstukken. Hij

brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
Artikel 14
Statutenwiiziging
14.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit totstatutenwijziging

kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen
bestuursvergadering waarin alle stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid vertegenwoordigende ten minste

drie/vierde van de stemmen.
Een dergelijk besluit behoeft de schriftelijke goedkeuring van de raad van

toezicht.
14.2 lndien in een vergadering als in lid 1 bedoeld niet alle stemgerechtigde

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering

bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste vergadering, waarin

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde

bestuursleden tot statutenwijziging kan worden besloten, mits het besluit wordt
genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen die door de

aanwezigen in die vergadering kunnen worden uitgebracht.
Bij de oproeping tot bedoelde tweede vergadering dient te worden medegedeeld

dat het hier een tweede vergadering als vorenbedoeld betreft.

14.3 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

leder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Artikel 15

Ontbindi ng en vereffening
15.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen

besluit is het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel van

overeenkomstige toepassing.
15.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening

van haar vermogen nodig is.

15.3 Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur,

onder toezicht van de raad van toezicht.
15.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel

mogelijk van kracht,
15.5 Een overschot na vereffening wordt zoveel mogelijk uitgekeerd in

overeenstemming met het doel van de stichting en komt ten goede aan de

deelnemers van de stichting, of indien het bestuur zulks niet mogelijk of niet

opportuun acht, aan een ANB|-instelling (ingesteld op grond van art. 6.33 lid I

onderdeel b van de Wet lnkomstenbelasting 2001, daaronder begrepen een

goeddoelinstelling die buiten Nederland is gevestigd in een bij ministeriële

regeling aangewezen land).

15.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten
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onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
Artikel 16
Reqlement
16.1 Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ondenrverpen

worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling
behoeven.

16.2 Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
16.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
16.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in

artikel 14lid 1en 2 van toepassing.
Artikel 17

Slotbepalinsen
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
beslist het bestuur.


