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Blkd 1 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

Heden, dertig december tweeduizend zestien (30-12-2016), verscheen voor mij, ------
meester Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen: ---------------------------------------
mevrouw Dinysia Beute, geboren te Groningen op acht januari negentienhonderd 
eenentachtig (08-01-198 1), ongehuwd, woonplaats kiezende ten kantore van Tijdhof, 
Daverschot, De Jong Posthumus notarissen te Assen, kantoorhoudende Noordersin---
gel 45 te Assen (postadres: Postbus 524, 9400 AM Assen), hierbij handelend als -----
schriftelijk gevolmachtigde van de stichting gezamenlijk vertegenwoordigingsbe -----
voegde bestuurders van de stichting: Stichting Maatschappelijke Dienstverlening - 
ZaanstreeklWaterland, statutair gevestigd te Purmerend, kantoorhoudende te 1441 
RA Purmerend, Purmerweg 19A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer - 
van Koophandel onder nummer 37093892, hierna ook te noemen: "de stichting". 
INLEIDING---------------------------------------------------------------------------------------- 
1 . 	In de vergadering van de stichting gehouden te Beilen op twintig december ------ 

tweeduizend zestien (20-12-2016) is met goedkeuring van de raad van commis --
sarissen van de stichting: Stichting Espria, statutair gevestigd te gemeente ------
Meppel, kantoorhoudende te 7943 PH Meppel, Blankenstein 400, ingeschreven - 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08173909 - 

beslotentot: ----------------------------------------------------------------------------------- 
a. wijziging van de statuten van de stichting; en -------------------------------------- 
b. machtiging van de comparant om de akte van statutenwijziging te doen ver - 

lijden; ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. 	Van gemelde besluiten blijkt uit een aangehecht besluit van het bestuur van de -- 

stichting en een aangehecht goedkeuringsbesluit. --------------------------------------
STATUTENWIJZIGING ----------------------------------------------------------------------
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemelde beslui---
ten dat de statuten van de stichting komen te luiden als volgt: -----------------------------
STATUTEN---------------------------------------------------------------------------------------
Artikell — Naam,zetel en organen ---------------------------------------------------------- 
1 . 

	

	De naam van de stichting is: Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ----- 
Zaanstreek[Waterland --------------------------------------------------------------------- 

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Purmerend.---------------------------------- 
3. Het werkgebied van de stichting omvat de regio Zaanstreek/Waterland en voor - 

het maatschappelijk werk Oorlogs- en Geweldsgetroffenen, het gebied met de 
postcodes die beginnen met 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. -------------------- 

4. De stichting richt haar werkzaamheden primair op de inwoners van de gemeen --
ten binnen haar werkgebied. --------------------------------------------------------------- 

5. De stichting heeft de volgende organen: ------------------------------------------------- 
- 	hetbestuur,en --------------------------------------------------------------------------- 
- 	de raad van toezicht . ------------------------------------------------------------------- 
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Artikel 2 - Doel 
1. De stichting heeft als doel: -------------------------------------------------------------------- 
- 
	 het bevorderen van het zelfstandig functioneren van de inwoners als bedoeld in - 

artikel 1, vierde lid, opdat zij optimaal gebruik kunnen maken van hun rechten --
enmogelijkheden; --------------------------------------------------------------------------- 

- 	 het signaleren van omstandigheden die dit zelfstandig functioneren belemmeren; 
- 	 het (laten) ontwikkelen van voorzieningen en faciliteiten die deze belemmerin 

genwegnemen; ------------------------------------------------------------------------------- 
- 	 het adviseren aan en het beïnvloeden van het beleid van overheden en instanties 

dienaangaande; ------------------------------------------------------------------------------- 
- 	 het ondersteunen van vrijwilligers, welke binnen de doelstelling van de stichting 

actiefzijn; ------------------------------------------------------------------------------------- 
- 	 haar dienstverlening toegankelijk te doen zijn voor alle inwoners als hiervoor 

bedoeld, met speciale aandacht voor diegenen die in een zwakke sociaal- eco 
nomische positie verkeren, -----------------------------------------------------------------

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. - 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 
deel uitmaken van organen van de stichting ---------------------------------------------------- 
2. De stichting heeft geen winstoogmerk ---------------------------------------------------- 
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ---------------------------- 

a. het (doen) uitvoeren van maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan in---
dividuen en groepen; ------------------------------------------------------------------- 

b. het verder ontwikkelen van deze en nieuwe werksoorten; ----------------------- 
c. het stichten en beheren van accommodaties waarin de activiteiten en ---------

voorzieningen worden uitgevoerd, respectievelijk aangeboden; ---------------- 
d. het aanstellen en begeleiden van voor de uitvoering van haar werkzaamhe 

den deskundig personeel; -------------------------------------------------------------- 
e. het bevorderen, begeleiden en ondersteunen van het werk van vrijwilligers; - 
f. overleg en samenwerking met andere instellingen en groepen binnen en bui - 

ten het werkgebied voor zover dit voor de doelstelling van de stichting van - 

belangwordt geacht; ------------------------------------------------------------------- 
g. het instellen van een cliëntenraad, die als functie heeft het behartigen van de 

belangen van de cliënten van de stichting; ------------------------------------------ 
h. het instellen van een vrijwilligersraad, die als functie heeft het behartigen 

van de belangen van de vrijwilligers die voor de stichting werkzaam zijn;---- 
i. alle overige wettige middelen die aan het bereiken van de doelstelling van --

de stichting kunnen bijdragen ---------------------------------------------------------
Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag ------- 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen. De 

raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast ---------------------------------------
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -------------------------------- 

2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht --------------------------- 
3. De taakomschrijving van de bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld. ----- 
4. Een bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: ----------------------------- 

a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; ----------------------------- -------------- 
b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; ----------------------- 
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c. een bestuurder is geen lid van de raad van toezicht en hij is gedurende een -- 
oEp periode van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot bestuurder geen -- 

lid geweest van de raad van toezicht; ------------------------------------------------ 
d. een bestuurder is in de laatste vijfjaar niet door de rechtbank ontslagen als - 

bestuurder van een stichting ----------------------------------------------------------- 
De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de samenstelling van het 
bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de -- 
gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders -------------------------- 

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maxi 
maal één maal worden herbenoemd .------------------------------------------------------ 

6. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij ------------- 
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie -------------------- 
De raad van toezicht stelt de beloning van bestuurders vast --------------------------- 

7. De raad van toezicht wijst een of meer personen aan, die het bestuur tijdelijk 
waarnemen bij belet of ontstentenis van alle bestuurders. Personen die het be----- 
stuur tijdelijk waarnemen moeten ook voldoen aan de eisen die lid 4 stelt aan een 
bestuurder. ------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Een bestuurder 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 de betreffende bestuurder wordt ont - 
slagen. 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 de betreffende bestuurder is genomen ------------------- 

9. Een bestuurder verliest zijn functie: ------------------------------------------------------- 
a. doorzijnoverlijden; --------------------------------------------------- - ---------------- 
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van --
betalingverkrijgt; ----------------------------------------------------------------------- 

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele 
vermogen; ------------------------------------------------------------------------------- 

d. doorzijnvrijwilligaflreden; -------------------------------------------------- - ------- 
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 bestuurder niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 4 of de 
profielschets op basis waarvan hij is benoemd, als de functie van de betref --
fende bestuurder niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. - 

In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het be 
sluit van de raad van toezicht; -------------------------------------------------------- 

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, 	 ------------------ 
1. het bestuur uit meer dan één persoon bestaat is iedere bestuurder bevoegd 

een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. ---------------------------- ---------- 
2. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats en op een tijd --

stip te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. -------------------------- 
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3. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan --

het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn- --------------------------------------- 

4. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om 
zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde 
volmacht geldt als een schriftelijke volmacht --------------------------------------------
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering verte ---
genwoordigen--------------------------------------------------------------------------------- 

5. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten uitoefe - 
nen via een elektronisch communicatiemiddel. -----------------------------------------
De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal - 

via het elektronisch communicatiemiddel: ----------------------------------------------- 
- 
	 kunnen worden geïdentificeerd; ------------------------------------------------------ 
- 
	 rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderin --

gen en in de vergadering het woord kunnen voeren; ------------------------------ 
- 
	 het stemrecht kunnen uitoefenen. ----------------------------------------------------

Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektro -----
nisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden --

deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt -----------------------------
De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering 
deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig ---------------------------------------- 

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zo 
ver in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de be --
sluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrach - 
te stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd is ----------------------------------------------------------
Bij staking van stemmen wordt binnen een week een tweede maal overlegd en --

gestemd; mocht alsdan geen besluit kunnen worden genomen dan wordt het te --

nemen besluit voorgelegd aan de raad van toezicht; het bestuur is alsdan ver------
plicht conform het advies van de raad van toezicht te besluiten. --------------------- 

7. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuur - 
ders aanwezig of vertegenwoordigd is, moet ook in een vergadering waarin het --
zelfde besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld hetzelfde aantal bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------------------ 

Artikel 5- besluitvorming buiten vergadering --------------------------------------------
Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle 
bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen en mits alle bestuursleden vôér het voor-
stelstemmen .---------------------------------------------------------------------------------------
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in 
de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die vergade-
ring vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd. -----------
Artikel 6— Bestuur: taken en bevoegdheden ---------------------------------------------- 
1. 	Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad 

vantoezicht. ----------------------------------------------------------------------------------
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervul 
ling van de hem opgedragen taak ----------------------------------------------------------
Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of --

belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich 
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toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de raad van --

toezicht inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. -------------------------
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles - 
met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voort---
vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren 
en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zo 
danige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van - 
de stichting kunnen worden gekend -------------------------------------------------------
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdra - 
gers gedurende zeven jaren te bewaren. --------------------------------------------------
Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad --
van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van - 

zijn taak benodigde gegevens. Het bestuur is verder verplicht de raad van toe 
zicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de vergade - 
ringen van de raad van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit verlangt 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ver--
krijging, 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, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
van de raad van toezicht. Indien geen goedkeuring is verleend kan deze beper 
king van de bevoegdheid van het bestuur aan derden worden tegengeworpen. 

3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden - 

aanvaard. -------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Besluiten van het bestuur tot: -------------------------------------------------------------- 

- 
	statutenwijziging; ----------------------------------------------------------------------- 

- 	fusie; -------------------------------------------------------------------------------------- 
- 
	splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; ------------------ 

- 
	omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of ------------------------- 
- 
	ontbinding van de stichting; ----------------------------------------------------------- 

- 
	het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2; ------------ 

- 	het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 7 lid 4; 
- 	het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in arti -- 

kell2; ------------------------------------------------------------------------------------ 
- 	het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan; ----------------------------------- 
- 	rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met --

een of meer bestuurders; --------------------------------------------------------------- 
- 
	het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2; ------------

het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in arti -- 
kell2; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- 	het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en 
ten laste van de stichting, met uitzondering van opnamen ten laste van een --
bestaandkrediet; ------------------------------------------------------------------------ 

- 	het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het 
sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen 
aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het - 

nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn; ----- 
- 	het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met 
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een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking of verbre - 
king van ingrijpende betekenis is voor de stichting; ------------------------------ 

- 	 ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 
aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij; 

- 	 het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan. ----------------------------------- 
- 	 het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die 

uitgaan boven het bedrag dat de raad van toezicht kan vaststellen.-------------
kunnen uitsluitend worden genomen na daartoe verkregen voorafgaande schrifte 
lijke goedkeuring van de raad van toezicht -----------------------------------------------
De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te 
onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en -----
schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld. --------------------------------------
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep --
worden gedaan. In afwijking daarvan kan tegen derden wel een beroep worden - 

gedaan op het ontbreken van de goedkeuring voor een rechtshandeling als be-----
doeld in artikel 6 lid 2. ---------------------------------------------------------------------- 

6. 	Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. --

Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamhe 
den, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de ------
stichting en de besteding daarvan ---------------------------------------------------------- 

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging --------------------------------------------------- 
1 . 	Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ----------------------------------------------

De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die 
in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden verricht. -------------------------- 

2. Indien het bestuur van de stichting uit meer dan één persoon bestaat wordt de 
stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere afzonderlijk hande 
lende bestuurder ------------------------------------------------------------------------------ 

3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur 
en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de 
stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. -------------- 

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende - 

volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als af----- 
zonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegen------- 
woordigen. ------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 8 - Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, 
ontslag---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 . 	De stichting heeft een raad van toezicht. -------------------------------------------------

Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van 
toezicht en bedraagt een oneven aantal van ten minste drie natuurlijke personen. 
De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. 

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. In 
vacatures wordt zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen drie maanden, voor----
zien. Indien een cliëntenraad is ingesteld wordt één lid van de raad van toezicht - 
benoemd uit een bindende voordracht, op te maken door de cliëntenraad. --------- 

3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:--------- 
a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon; ----------------------- 
b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;--- 
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c. een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting en ook --
geen lid van enig ander orgaan van de stichting; ---------------------------------- 

d. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen werknemer 
of bestuurder van de stichting geweest; --------------------------------------------- 

e. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijfjaar niet door de recht---- 
bank ontslagen als bestuurder van een stichting. ----------------------------------

De raad van toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstel----
ling, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de ge 
wenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van de raad 
vantoezicht . ---------------------------------------------------------------------------------- 

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten 
hoogste vier jaar. De raad van toezicht kan een rooster van aftreden maken. Een 
lid van de raad van toezicht kan onmiddellijk worden herbenoemd. Hij kan in to-
taal echter niet langer dan acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht. -------- 

5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten 
die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie ------------ 

6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht. 
Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de 
raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen 
vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing --

wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de raad 
van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie --
maandenduren . ------------------------------------------------------------------------------
Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra ver 
eisten, die zijn opgenomen in artikel 9 lid 3. --------------------------------------------
Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier 
weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop 
van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. ------ 

7. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie: ------- --------------------------- 
a. doorzijn overlijden; -------------------------------------------------------------------- 
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verkla - 

ren van de schuidsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem 
surseance van betaling wordt verleend; --------------------------------------------- 

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 met inachtneming van de vereis - 

ten als opgenomen in artikel 9 lid 3; ------------------------------------------------- 
f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; ------------------ 
g. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat 

een lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld 
in lid 3 of de profielschets op basis waarvan hij is benoemd, als de functie --

van het betreffende lid van de raad van toezicht 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. ------------------ 
Artikel 9 - Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming --------------------- 
1. 	De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht - 

opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt minimaal éénmaal 
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per kwartaal bijeen en verder zo vaak als ten minste een van zijn leden dat ------- 
wenst-------------------------------------------------------------------------------------------
De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar: --------------------------- 
- 
	de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar -- 

activiteiten; ------------------------------------------------------------------------------ 
- 	de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking 

van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele signifi --
cante wijzigingen daarin;-------------------------------------------------------------- 

- 	zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen 
de raad van toezicht en het bestuur --------------------------------------------------- 

2. Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 met betrekking tot de vergadering en de be 
sluitvorming van het bestuur zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepas --
sing op de raad van toezicht. --------------------------------------------------------------- 

3. Een besluit van de raad van toezicht: ----------------------------------------------------- 
- 	tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of van een lid - 

van de raad van toezicht; -------------------------------------------------------------- 
- 	tot ontslag van een bestuurder of van een lid van de raad van toezicht;-------- 
- 	inhoudende constatering dat een bestuurder niet meer voldoet aan de eisen - 

of de profielschets vermeld in artikel 3 lid 4; -------------------------------------- 
- 	constatering dat een lid van de raad van toezicht niet meer voldoet aan de ei- 

sen of de profielschets vermeld in artikel 8 lid 3; ----------------------------------
wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitge-----
brachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht - 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------------------
De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verant-----
woorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken worden - 
en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan --------------------------------
Bij een besluit over een lid van de raad van toezicht wordt het betreffende lid 
van de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig 
moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een derge 
lijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van de raad van 
toezicht. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Een besluit van de raad van toezicht tot: ------------------------------------------------- 
- 	het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, omzet 

ting of ontbinding als bedoeld in de artikelen 13 tot en met 15; ----------------- 
- 
	het verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor het verrichten van -------- 

rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2; -----------------------------------
-het opstellen of wijzigen van de profielschets als bedoeld in artikel 8 lid 3; ------
wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitge-----
brachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht - 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------------------ 
5. 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 organi-
satie.--------------------------------------------------------------------------------------------
Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffen--
de lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de beraad 
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slagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om het besluit 
op deze wijze te nemen .--------------------------------------------------------------------- 

Artikel 10 -Raad van toezicht: taken en bevoegdheden--------------------------------
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene 
gang van zaken in de stichting. ------------------------------------------------------------
De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:------------------------------------- 
- 	 de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;-------------------

de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;----- 
- 	 de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; - 
- 	 de financiële verslaglegging; --------------------------------------------------------- 
- 	 de naleving van wet- en regelgeving ------------------------------------------------- 

2. De raad van toezicht staat het bestuur met advies ter zijde. De raad van toezicht - 
oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opge --
dragen en toegekend ------------------------------------------------------------------------- 

3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich 
naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun 
functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te 
latenprevaleren .------------------------------------------------------------------------------
Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van --

persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. 
Hij verschaft de raad van toezicht inzicht in de door hem uitgeoefende neven-----
functies---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en 
bevoegdheden noodzakelijke gegevens ---------------------------------------------------
De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de stichting ----------------------------------------------------------
De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van --

zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. -------------------------------- 
5. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende - 

toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als be -----
doeldinartikel li.--------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 11 - Boekjaar; verslaggeving --------------------------------------------------------
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar --------------------------- 

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op pa  
pierte stellen .---------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vôér het einde - 
van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van --

toezicht. ---------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in ar --
tikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat --

geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inza --
ge op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen ge--
gevens.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wij--
zen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze ac----
countant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en het -- 
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bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de --

getrouwheid van de stukken ----------------------------------------------------------------
Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achter 
wege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige. 

4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening -----
wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken --
van de stukken als bedoeld in lid 2 --------------------------------------------------------
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle leden 
van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt 
de reden daarvan op de stukken vermeld. ------------------------------------------------ 

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met 
ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden. ---------------

Artikel12- Reglementen ----------------------------------------------------------------------- 
1 . 	Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden --

regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering 
van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of --

een reglement van de raad van toezicht ---------------------------------------------------
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.----- 

2. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement - 
worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht - 

voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de --

statutenen/of de wet -------------------------------------------------------------------------
De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook in----
trekken.---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop - 
het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen véér de datum waarop -- 

het besluit werd genomen -------------------------------------------------------------------
Artikel 13 - Statutenwijziging ----------------------------------------------------------------- 
1 . 	Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. ----------------------------------------- 
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig --

het bepaalde in artikel 6 lid 4 en lid 7 en artikel 9 lid 4. ------------------------------- 
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij 

de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke --

tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. De 
termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken -------------- 

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, 
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.----------------
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden ------------------------------
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als -- 

afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlij den.-----------
Artikel 14 - Fusie; splitsing; omzetting ------------------------------------------------------ 
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 -- 

Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting - 

in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het be - 
paalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkom --
stige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. ----------------------------------------
Artikel 15-Ontbinding-------------------------------------------------------------------------

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
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Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 leden 2 en 3 zo veel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing. ------------------------------------- 

2. Het Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een even-
tueelbatig saldo. -----------------------------------------------------------------------------
Uitkering kan uitsluitend gedaan worden aan een instelling die op het moment --

van deze uitkering kwalificeert als "Algemeen Nut Beogende Instelling"(ANBI) 
in de zin van de wet, welke instelling een doel heeft dat naar de letter en de geest 
zo dicht mogelijk tegen de doelstelling van de stichting aanligt. -------------------- 

3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt 
zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handels --- 
register----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zevenjaren 
nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het - 

bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na 
het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en --

adres opgeven aan het handelsregister. --------------------------------------------------- 
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door: ----------------------------------------- 

- 	 insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door - 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; ------------ 
- 	een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde ge -- 

vallen. ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 16 - Vereffening ------------------------------------------------------------------------ 
1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor 

zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. 
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie ------------------

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de - 
vereffening van haar vermogen nodig is --------------------------------------------------
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel -----
mogelijk en nodig van kracht. -------------------------------------------------------------
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' --
aan de naam van de stichting worden toegevoegd. ------------------------------------- 

3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het 
ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met in---
achtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 2. ----------------------------------------
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende - 

baten meer aanwezig zijn. ------------------------------------------------------------------
De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de veref --
fening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister. 

Artikel 17 - Cliëntenraad -----------------------------------------------------------------------
Indien vereist bij of krachtens de wet stelt de stichting een cliëntenraad in. De cliën --
tenraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de wet worden toegekend. 
Artikel 18 - Overgangsbepaling ---------------------------------------------------------------
In afwijking  van het bepaalde in artikel 8 wordt het eerste lid van de raad van toe-----
zicht door het bestuur benoemd. ----------------------------------------------------------------
SLOTBEPALINGEN---------------------------------------------------------------------------
Artikel 19 ------------------------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het be 
stuur. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven - 

en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen 
prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de in -- 
houd in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de - 
comparant en vervolgens door mij, notaris--------------------------------- 	------------- 

(Volgt  ondertekening) 

jan 
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