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STATUTENWIJZIGING

Heden, zesentwintig mei tweeduizend veertien (26-05-2014), verschenen voor mij,
mr. Guido Anne van den Bos, notaris te Nijkerk: ____________________________________________
1. de heer ADRIANUS VAN GEFFEN, geboren te Hedel op negentien juli _______________
negentienhonderd achtenvijftig (19-07-1958), wonende Mecklenburglaan 11 te _____
7315 DS Apeldoorn (Nationaal paspoort nummer: NW0DKL0L2, uitgegeven te ______
Apeldoorn op drie december tweeduizend dertien (03-12-2013)), gehuwd; ___________
2. mevrouw JANNETTA JOHANNA DE BOER, geboren te Aalten op dertien juni ______
negentienhonderd zesenzestig (13-06-1966), wonende Van Kluijvelaan 28 te 3862
XG Nijkerk (Nationaal paspoort nummer: NXHD9P9D2, uitgegeven te Nijkerk op vijf
november tweeduizend negen (05-11-2009)), gehuwd. ___________________________________
De comparanten verklaarden: __________________________________________________________________
Het bestuur van de stichting: Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland,
statutair gevestigd te Harderwijk, kantoorhoudende Van Leeuwenhoekstraat 201 te
3846 CB Harderwijk (postadres: Van Leeuwenhoekstraat 20 1, 3846 CB ______________
Harderwijk), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41231129,
(hierna ook te noemen: de stichting) heeft blijkens een aan deze akte gehecht _____
exemplaar van notulen van de betreffende vergadering van het bestuur met ________
inachtneming van de statutaire voorschriften als vermeld in artikelen 8, 9 en 12 van
de huidige statuten, op vijfentwintig april tweeduizend veertien (25-04-2014) ______
besloten tot algehele wijziging van de statuten van de stichting. _______________________
De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op drie december tweeduizend ___
vier (03-12-2004) verleden voor mr. E.J. de Jonge, notaris te Harderwijk. ____________
Uit gemelde notulen blijkt tevens dat: ________________________________________________________
dat alle bestuursleden van de stichting aanwezig waren op bedoelde _____________
vergadering; __________________________________________________________________________________
het bestuur van de stichting heeft besloten om de comparanten te machtigen __
de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen. _______________________________
Ter uitvoering van het vorenstaande besluit verklaarden de comparanten, ___________
handelend als gemeld, de statuten van de stichting in zijn geheel te wijzigingen en
als volgt vast te stellen:__________________________________________________________________________
NAAM, ZETEL en DUUR ________________________________________________________________________
Artikel 1____________________________________________________________________________________________
1. De stichting draagt de naam: STICHTING MISSION AVIATION ________________
FELLOWSHIP NEDERLAND. _____________________________________________________________
2. Zij is gevestigd te Harderwijk. _____________________________________________________________
3. De stichting werd opgericht op achtentwintig februari _______________________________
negentienhonderdachtenzeventig voor onbepaalde tijd. _____________________________
GRONDSLAG _____________________________________________________________________________________
Artikel 2 ___________________________________________________________________________________________
Als grondslag van haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare _
Woord van God. De opdracht voor haar arbeid staat in het "zendingsbevel": _________
Mattheüs 28: 19. _________________________________________________________________________________
DOEL _______________________________________________________________________________________________
Artikel 3 ___________________________________________________________________________________________
1. Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te ____
helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan ________________
zendingsorganisaties, kerken, hulpverleningsorganisaties en anderen. ____________
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: ____________________
a. het geven van voorlichting; _____________________________________________________________
b. het werven van fondsen; ________________________________________________________________
c. het selecteren, begeleiden en uitzenden van individuele personen, die zich ___
door God geroepen weten voor het werk in Mission Aviation Fellowship ________

verband. _____________________________________________________________________________________
GELDMIDDELEN ________________________________________________________________________
Artikel 4 ___________________________________________________________________________________________
1. De inkomsten/baten van de stichting worden gevormd door: ________________________
a. giften; ___________________________________________________________________________________________
b. collecten; _______________________________________________________________________________________
c. donaties; ________________________________________________________________________________________
d. geldleningen; __________________________________________________________________________________
e. inkomsten uit eigen vermogen; _____________________________________________________________
f. legaten en erfstellingen; ______________________________________________________________________
g. schenkingen; ___________________________________________________________________________________
h. subsidies. _______________________________________________________________________________________
2. De stichting draagt er zorg voor, dat de ten behoeve van bepaalde personen of
bepaalde personen of bepaalde instellingen ontvangen bedragen worden ________
aangewend en doorgezonden overeenkomstig de aanwijzingen van de gevers. __
ORGANEN VAN DE STICHTING ______________________________________________________________
Artikel 5____________________________________________________________________________________________
De stichting kent de volgende organen: ______________________________________________________
het bestuur; __________________________________________________________________________________
de raad van toezicht. _______________________________________________________________________
BESTUUR; TOEZICHT OP BESTUUR ________________________________________________________
Artikel 6____________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur bestaat ten minste één persoon. Het bestuur vormt het bestuur in
de zin van de wet. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot __
bestuurder. ___________________________________________________________________________________
2. Het bestuur is bevoegd de titel "directeur/bestuurder" te voeren. In gebieden __
waar Engels de voertaal is, is deze persoon bevoegd de titel "CEO" te voeren. __
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat het bestuur. ___________________
4. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien of een tijdelijke vervanging
geregeld. Dit wordt verder omschreven in een bestuursreglement. ________________
5. Indien binnen vier maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur __
geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel
binnen die termijn de raad van toezicht niet heeft besloten het aantal ___________
bestuurders te verminderen, geschiedt de benoeming door de daartoe ___________
bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, _________
onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een _____
voorlopige voorziening te verzoeken. ____________________________________________________
6. Voor een besluit tot benoeming, is een twee derde meerderheid vereist in en __
vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of ______________
vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad _
van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na _
het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden __________
bijeengeroepen, waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van
toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering en met een meerderheid van
ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een ________
zodanig voorstel kunnen worden genomen. ____________________________________________
7 Een lid van het bestuur wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is ____
terstond herkiesbaar. In geval van interim bestuurder(s) is een kortere periode
mogelijk. _______________________________________________________________________________________
8. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur wordt het bestuur periodiek _
beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling _______
plaatsvindt zal worden uitgewerkt in een bestuursreglement. ______________________
9. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige _______________________
arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder geschiedt door de raad van toezicht. ___
10. Een bestuurder dient opgave te doen van zijn nevenfuncties, waaronder ________
bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen en dient voorts de raad

van toezicht te informeren over de zakelijke banden tussen de stichting en een
andere rechtspersoon of onderneming, waarmee de betreffende bestuurder ____
direct dan wel indirect persoonlijk betrokken is. _______________________________________
BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS __________
Artikel 7____________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht kan besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, _
indien: _________________________________________________________________________________________
a. hij niet naar behoren functioneert; _________________________________________________
b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen
van de stichting worden geschaad. _________________________________________________
Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 6 lid 6 ____
vermelde vereiste. __________________________________________________________________________
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie ______
maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder
dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een _____
besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. ___________________________
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden _______
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor ___
drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot
handhaving heeft genomen. _______________________________________________________________
Een bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de _____
vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door ___
een raadsman te laten bijstaan. __________________________________________________________
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens
ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden _________
gehoord. ______________________________________________________________________________________
4. De bestuurder defungeert voorts: ________________________________________________________
a. door zijn overlijden; ______________________________________________________________
b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling ______
wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen
- al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; _______
c. door zijn onder curatelestelling; _______________________________________________
d. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld; _
e. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting; _____
f. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; _____________________________________
g. door zijn ontslag door de rechtbank. __________________________________________
5. Bij ontstentenis of belet van het bestuur draagt de raad van toezicht zorg voor
de tijdelijke waarneming. De voorzitter van de raad van toezicht of diens _______
plaatsvervanger kan zelf voor maximaal veertien dagen de functie van tijdelijk
bestuur waarnemen. De wijze waarop de raad van toezicht zal voorzien in de __
tijdelijke waarneming zal worden uitgewerkt in het bestuursreglement. __________
BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ___________________________________________________
Artikel 8____________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de _
raad van toezicht. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en __________
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn
opgedragen. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast _
en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. __________________
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar __
het doel en het belang van de stichting en houdt zij rekening met de bijzondere
maatschappelijke verantwoording van de stichting. __________________________________
3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk
zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht, daarbij ___
besteedt zij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne ___________
risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de _________
activiteiten van de stichting, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en _

de wijze waarop gelden worden ingezet. Aan de raad van toezicht wordt verslag
uitgebracht conform het bepaalde in de Verantwoordingsverklaring. ______________
4. Het bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding __
en bezwaring van registergoederen, en 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. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring __
kan tegen derden een beroep worden gedaan. ________________________________________
5. Goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten _
tot: _____________________________________________________________________________________________
a. de vaststelling, wijziging, of aanpassing van ________________________________
(meer)jaren(beleids)plannen, de financiële meerjarenraming, de _______
begroting(en) en het jaarplan; _________________________________________________
b. het wijzigen van bankrelaties van de stichting (het overstappen naar __
een andere bank) 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 de raad van toezicht is goedgekeurd; __________________________________
c. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; _________________
d. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van
betaling van de stichting; _______________________________________________________
e. het aangaan of verbreken van een 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; ____________________________________________
f. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de ____
begroting zijn opgenomen en het jaarlijks door de raad van toezicht ___
vast te stellen bedrag te boven gaan; ________________________________________
h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal __
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een _
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden; ___
i. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk _______
aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe __________
voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst; ______________________
j. het benoemen en ontslaan van leden van het management team ________
k. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten; __________
l. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; ___________________
m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, ________
waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; en ____________
n. het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing. _____________________
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 4, 5 _
van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere _
besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur
te worden meegedeeld. ____________________________________________________________________
7. Op het ontbreken van de in lid 5 van dit artikel bedoelde vereiste goedkeuring _
kan tegen derden geen beroep worden gedaan. _______________________________________
BESTUUR; WERKWIJZE, VERGADERING __________________________________________________
Artikel 9____________________________________________________________________________________________
De werkwijze en het besluitvormingsproces van het bestuur, kan nader worden
geregeld in een door de raad van toezicht goed te keuren reglement. ____________
BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING _______________________________________________________
Artikel 10 __________________________________________________________________________________________
1. Uitgezonderd het bepaalde in het volgende lid wordt de stichting _________________
vertegenwoordigd door het bestuur. ______________________________________________________
2. Indien de bestuurder van de stichting een met de stichting tegenstrijdig belang

heeft dan wel er sprake is van verstrengeling van belangen, wordt de stichting
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van ___
toezicht. _______________________________________________________________________________________
3. Krachtens besluit van het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad __
van toezicht kan de stichting aan de bestuurder en ook aan andere personen __
een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De
gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de ________
grenzen van zijn volmacht. ________________________________________________________________
DE RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING, BENOEMING , _______________________
BELANGENVERSTRENGELING EN ONVERENIGBAARHEDEN ________________________
Artikel 11 __________________________________________________________________________________________
1. De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit een oneven aantal ______
personen, met een minimum van vijf personen en een maximum van zeven ____
personen. ____________________________________________________________________________________
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad zelf benoemd. __________
3. Het profiel van nieuwe leden moet voldoen aan de volgende voorwaarden: _____
a.
een familierelatie tot in de derde graad met raad van toezicht leden, _______
uitgezonden _____________________________________________________________________________
personen of werknemers van de stichting is onverenigbaar met ______________
lidmaatschap van het bestuur. ______________________________________________________
b. uitgezonden personen en werknemers van de stichting en zij die op andere
wijze ______________________________________________________________________________________
zodanig bij de stichting of een andere organisatie zijn betrokken dat ________
daardoor strijdigheid of vermenging van belangen op kan treden, zijn ______
uitgesloten van lidmaatschap van de raad van toezicht. ________________________
c. met het lidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, ____
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: ____________________
- een entiteit waaraan MAF Nederland de door haar ingezamelde gelden
middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; _______________________
- een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld ______________
waardeerbare rechtshandelingen verricht. Met een entiteit zoals bedoeld in
dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair -direct _____
of indirect- met de stichting is verbonden. Een relatie als bedoeld in dit lid, ____
is grond voor ontslag. _______________________________________________________________________
d. de samenstelling van de raad van toezicht is zoveel mogelijk een ______________
weerspiegeling van de (kerkelijke) denominaties, welke de Bijbel als Gods ______
onfeilbaar Woord aanvaarden. ____________________________________________________________
e. bij de benoeming van leden van de raad van toezicht wordt, met het oog __
op het bereiken van het doel van de stichting, rekening gehouden met de _
daarvoor vereiste deskundigheid bij de onderscheiden leden. __________________
4. Een lid kan maximaal drie zittingsperiodes van elk drie jaar deel uitmaken van
de raad van toezicht. Na de eerste zittingsperiode is een lid terstond _____________
herkiesbaar. ___________________________________________________________________________________
Ook na een tweede periode is nog een volgende zittingsperiode mogelijk doch _
alleen indien het aftredend lid daartoe door de raad van toezicht wordt _________
uitgenodigd uiterlijk drie maanden voor zijn/haar aftreden. _________________________
5. Leden van de raad van toezicht mogen direct nog indirect een tegenstrijdig ____
belang hebben met de werkzaamheden van de stichting. Indien een lid meent _
dat er ten aanzien van hem sprake is (of zal kunnen zijn) van een tegenstrijdig
belang met de werkzaamheden van de stichting, meldt hij dit terstond aan de _
voorzitter. De raad van toezicht beslist, zonodig bij meerderheid van stemmen,
of er sprake is van een tegenstrijdig belang. ____________________________________________
Indien een lid een tegenstrijdig belang heeft met de werkzaamheden van de ___
stichting, heeft hij geen stemrecht terzake van het onderwerp waarop het ______
tegenstrijdig belang betrekking heeft. Evenmin telt zijn stem mee terzake van _
een eventueel quorum bij de besluitvorming daarover. Het betreffende lid kan _

de stichting ten aanzien van het tegenstrijdig belang niet vertegenwoordigen. _
6. Onder een tegenstrijdig belang wordt ondermeer verstaan het verrichten van
op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: ___________________
a. leden van de raad van toezicht en/of medewerkers van de stichting; ___________
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de ____
hierboven onder sub a. genoemde personen; _____________________________________
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen _
bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.______
7.
Leden van het bestuur en de raad van toezicht melden hun nevenfuncties _
en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of _______
tegenstrijdig belang aan de raad van toezicht. Indien sprake is van een ____
kortdurende verstrengeling van belangen onthoudt het betrokken lid van __
het bestuur en/of de raad van toezicht zich ter zake van het verrichten van
zijn taken en bevoegdheden, alsmede met de beraadslaging en ______________
besluitvorming. De aanwezigheid van het desbetreffende lid van het ________
bestuur en/of de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het voor de
besluitvorming vereiste quorum is behaald. ______________________________________
8. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, ____
middellijk nog onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten _____
behoeve van de bestuurswerkzaamheden gemaakte kosten, vergoeding van ___
representatiekosten daaronder begrepen, wordt niet als bezoldiging ______________
aangemerkt. __________________________________________________________________________________
9. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden _________
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van ___
zijn ledental te nemen. _____________________________________________________________________
DE RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ___________
ONTSTENTENIS __________________________________________________________________________________
Artikel 12 __________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen
of te ontslaan, indien: ______________________________________________________________________
a. hij niet naar behoren functioneert; _________________________________________________
b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen
van de stichting worden geschaad. _________________________________________________
Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht
binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van __
het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van _
een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. ______________________
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden _______
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor ___
drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot
handhaving heeft genomen. _______________________________________________________________
Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid ______
gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en __
zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. ____________________________________
2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag
wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. _______
3. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: __________________________________
a. door zijn overlijden; ______________________________________________________________
b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling ______
wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen
- al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; _______
c. door zijn onder curatelestelling; _______________________________________________
d. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden. _____________________________________
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van ______
toezicht blijft de raad van toezicht bevoegd. ___________________________________________
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ____________________________________

Artikel 13 __________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het ___
bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van ________
toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht _____
belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de
raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad
van toezicht zich naar het belang van de stichting. ___________________________________
2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de ______________
bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en
na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één
of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle __________
lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in __
alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht en de _________
commissies van de raad van toezicht kunnen zich daarbij, voor rekening van de
stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de _______________________
(register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht ___
aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te
worden verleend. De raad van toezicht en de commissies kunnen het bestuur _
aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede ________
omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. ________________________
RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN WERKWIJZE ______________________________
Artikel 14 __________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo _______
dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).
2. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt - behoudens bijzondere __________
omstandigheden - door de voorzitter of het bestuur. _________________________________
3. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van ___
bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende ______
gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan
de termijn van bijeenroeping worden verkort tot één dag, die van bijeenroeping
en die van vergadering niet meegerekend. _____________________________________________
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één ___
stem. __________________________________________________________________________________________
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle ____
besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van
het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de _________
vergadering. __________________________________________________________________________________
Bij gelijk aantal stemmen voor en tegen, telt de stem van de voorzitter dubbel.
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk _
gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. ____
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis een
ander lid, door de overige raad van toezichtleden aan te wijzen. ___________________
6. De raad van toezicht kan ook op een andere wijze dan in een vergadering ______
besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid ___
worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte
dan wel vereiste grotere meerderheid het aantal leden van de raad van toezicht
zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen ____
besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke _______
mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. _____________________
7. Desgevraagd woont de bestuurder de vergaderingen van de raad van toezicht _
bij; hij heeft alsdan een adviserende stem. _____________________________________________
8. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten een reglement ___
opstellen. _____________________________________________________________________________________
9. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk

zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. ____________
FINANCIËN ______________________________________________________________________________
Artikel 15 _________________________________________________________________________________________
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ________________________
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de _________
Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, ____
vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant- _______
administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden. _____________________
De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder. _____________________________
3. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de
Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurder decharge te verlenen voor het
bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins ___
aan hem bekend is gemaakt. ______________________________________________________________
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, ____________
bescheiden ___________________________________________________________________________________
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ___________________
MEERJARENBELEIDSPLAN ____________________________________________________________________
Artikel 16 __________________________________________________________________________________________
1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een __
meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste drie jaar met een ____
bijbehorende begroting. ____________________________________________________________________
2. Het meerjarenbeleidsplan bevat de in het bestuursregelement omschreven ____
uitgangspunten. ______________________________________________________________________________
COMMISSIES _____________________________________________________________________________________
Artikel 17 __________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht stelt een financiële commissie in. De raad van toezicht kan
andere commissies instellen _______________________________________________________________
2. De werkzaamheden van de commissies worden omschreven in een commissie _
reglement _____________________________________________________________________________________
STATUTENWIJZIGING _________________________________________________________________________
Artikel 18 __________________________________________________________________________________________
1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. ____________________________
Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met twee/derde
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin twee/derde van de leden
aanwezig is. __________________________________________________________________________________
Eventueel niet aanwezige leden kunnen een medelid schriftelijk volmacht geven
tot stemmen. _________________________________________________________________________________
2. Elk lid van de raad van toezicht of het bestuur is bevoegd na goedkeuring ______
conform lid 1 de notariële akte te ondertekenen. ______________________________________
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, ____
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het ______________
handelsregister van de Kamer van Koophandel, binnen welke ressort de ________
stichting gevestigd is. ______________________________________________________________________
Ontbinding en vereffening ___________________________________________________________________
Artikel 19 __________________________________________________________________________________________
1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in _
het direct voorafgaande artikel van deze statuten 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. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel ______
mogelijk van kracht. ________________________________________________________________________

Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te ___
wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt __
voor een vrijstelling als bedoeld in de Successiewet 1956, waarvan het doel ____
zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt. _____________________________
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ___________
ontbonden stichting gedurende wettelijk voorgeschreven termijn berusten ______
onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te ___
wijzen derde. _________________________________________________________________________________
SLOTBEPALING __________________________________________________________________________________
A. per datum van deze statutenwijziging zal het statutair bestuur van de stichting
bestaan uit: __________________________________________________________________________________
de heer Adrianus van Geffen geboren te Hedel op negentien juli ___________________
negentienhonderd achtenvijftig, als directeur/bestuurder. __________________________
B. de personen die voorafgaand aan de datum van deze statutenwijziging deel ____
uitmaakten van het bestuur van de stichting zullen per de datum van deze ____
statutenwijziging de eerste leden van de raad van toezicht zijn. De raad van ___
toezicht is bij het inwerking treden van deze statuten als volgt samengesteld: _
i. de heer Harmen Verheij, geboren te Langerak op twee december ____________
negentienhonderd vier en veertig; __________________________________________________
i. mevrouw Janetta Johanna Huisman-de Boer, geboren te Aalten op dertien _
juni negentienhonderd zesenzestig; ________________________________________________
iii. de heer Dennis van der Sar, geboren te Nieuwkoop op veertien september
negentienhonderd tachtig; ___________________________________________________________
iv. de heer Bob Houter, geboren te Alkmaar op dertig april negentienhonderd _
zesenzestig; _____________________________________________________________________________
v
voor de vijfde plek bestaat thans een vacature. ___________________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Nijkerk op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. ____________________________________________________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan __
hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard in te stemmen ____
met beperkte voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te __
hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn
gewezen op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien._____________________________________
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door __
de comparanten en vervolgens door mij, notaris. ___________________________________________
5.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

