AFSCHRIFT
akte van statutenwijziging van:
Stichting Malaika Kids Nedetland
zoals verleden op
13 januari 2010, voor mr. Saskia Laseur-Eelman.

VAN D O O R N E N.V.
SUfoh/nb/60007048

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING U N I T E D HOPE
Op dertien januari tweeduizend tien verschijnen voor mij, mr. Saskia Laseur-Eeknan,
notaris te Amsterdam:
de heer Edward Harry Koch, geboren te Voorts op zesentwintig september
negentienhonderd zeventig, wonende te Beukplein 13, 2565 ZE Den Haag,
gehuwd en houder van een Nederlands paspoort met nummer NWB7B6912; en
de heer Martinus Joseph Steemers, geboren te Bussum op negentien maart negentienhonderd negenenveertig, wonende te Oosteinde 39, 2271EC
Voorburg, gehuwd en houder van een Nederlands paspoort met nummer
NW18J3499.
De verschenen personen verklaren dat:
het bestuur van de te Den Haag gevestigde stichting:
Stichting United Hope (verkorte naam: Malaika Kids), kantoorhoudende aan
het Beukplein 13, 2565 ZE te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 27263063, hierna te noemen:
de "stichting", op negen januari tweeduizend tien met inachtneming van
statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te
wijzigen, alsmede om de verschenen personen te machtigen deze akte te doen
passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering,
waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage):
de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging
op vier november tweeduizend acht verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, notaris
te Amsterdam.
Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaren de verschenen
personen, handelend als vermeld, de statuten bij deze gedeeltelijk te wijzigen als volgt: —
Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
1.

De stichting draagt de naam: Stichting Malaika Kids Nederland.

Artikel 8 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Vrijtekening en vrijwaring
Artikel 8
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1.

De stichting zal een lid van het bestuur van de stichting niet aansprakelijk stellen
ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten
van een lid van het bestuur in diens hoedanigheid van:
lid van het bestuur van de stichting;
bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de
stichting zeggenschap heeft (een "Dochter"). Van zeggenschap is sprake
indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene
vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten
in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft
om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen
en/of af te laten treden;
bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een
Dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn
van lid van de raad van bestuur van de stichting en/of van een Dochter.

2.

De stichting zal een lid van het bestuur schadeloos stellen ter zake van de schade
die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een lid van het
bestuur in diens hoedanigheid van lid van het bestuur van de stichting en/of
bestuurder of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een
lid van het bestuur gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan
rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen
vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel
genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan. —

3.

De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met mstemming van de
stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend
worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting.
Het betreffende lid van het bestuur dient volledige medewerking aan de stichting
te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende
schikkingsonderhandelingen.

4.

Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring
kan een lid van het bestuur geen rechten ontlenen indien:
de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van
het betreffende lid van het bestuur;
het betreffende lid van het bestuur in redelijkheid niet kon menen in het
belang van de stichting of Dochter te handelen, waaronder mede
begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of
beoogd gevolg heeft dat het betreffende lid van het bestuur of anderen
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in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.
5.

Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring
kan een lid van de raad van bestuur geen rechten ondenen voor zover de schade
als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. —

6.

Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te
vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een lid
van het bestuur is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de
verdediging van een lid van het bestuur gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief
de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan het lid van het bestuur
zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt
en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.

7.

Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het betreffende lid
van het bestuur terzake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid
van lid van het bestuur van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van
een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover
vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.

8.

Kosten door een lid van het bestuur gemaakt voor het voeren van verweer
zullen door de stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure,
mits het betreffende lid van het bestuur zich schriftelijk en onherroepelijk jegens
de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op
vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de
uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.

9.

De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een
persoon die geen lid van het bestuur meer is en komen ook ten goede aan de
erfgenamen of legatarissen van het lid van het bestuur.

10.

Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op
vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen
echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel
voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel
van kracht is.

Voor het overige blijven de statuten van volle kracht en waarde.
Slotakte
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze
akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen
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personen meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen personen wijs op
de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen
verklaren ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en
met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.
Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. w.g. de verschenen personen en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van:
Stichting Malaika Kids Nederland
zoals deze luiden na akte van statutenwijziging verieden op
13 januari 2010, voor mr. Saskia Laseur-Eelman.

VAN D O O R N E N.V.

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Malaika Kids Nederland zoals
deze luiden na akte van statutenwijziging verleden op 13 januari 2010 voor mr. S.
Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

STATUTEN.
Naam en zetel.
Artikel 1.
1.

De stichting draagt de naam: Stichting Malaika Kids Nederland.

2.

De stichting is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel.
Artikel 2.
1.

De stichting heeft ten doel het verstrekken van hulp aan kinderen in Afrika in het
algemeen en Tanzania in het bijzonder en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

3.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen
Artikel 3
1.

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt
gevormd door:

2.

a.

subsidies, giften en donaties;

b.

hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;

c.

hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Erfstellingen

worden

slechts

aanvaard

onder

het

voorrecht

van

boedelbeschrijving.
3.

De stichting streeft er naar minimaal tachtig procent (80%) van de ontvangen
fondsen ten allen tijden voor het doel in te zetten en maximaal twintig procent
(20%) van de ontvangen fondsen te gebruiken voor fondsenwerving en het in
stand houden/runnen van de organisatie.

Bestuur; samenstelling.
Artikel 4.
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1.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen,
die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel
in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen.

2.

De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
Het bestuur stelt tevens het aantal bestuurders vast.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na
het ontstaan ervan, voorzien.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

3.

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4.

Een bestuurder verliest zijn functie:
a.

door zijn overlijden;

b.

door zijn faillissement of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren
van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij
surseance van betaling aanvraagt;

c.

door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele
vermogen;

d.

door zijn vrijwillig aftreden;

e.

door zijn ontslag door de rechtbank;

f.

door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders.

Bestuut; taken en bevoegdheden.
Artikel 5.
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak.

2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend.

3.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden

of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
schuldenaar

verbindt,

zich voor

een

derde

sterk

maakt

of

mede-

zich

tot

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Terzake besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee derde van
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het aantal uitgebrachte stemmen.
4.

Het niet voldaan zijn aan de vereiste meerderheid gesteld in het vorige lid tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan;

5.

Leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk
noch onmiddellijk. Leden van het bestuur hebben wel recht op een vergoeding
voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoedingen
worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Bestuur; vertegenwoordiging.
Artikel 6.
1.

Uitgezonderd

het

bepaalde

in

het

volgende

lid

wordt

de

stichting

vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
2.

In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van het bestuur een
tegenstrijdig belang heeft met de stichting dan wel er sprake is van verstrengeling
van belangen, wordt de stichting vertegenwoordigd door de overige bestuurder(s).
Indien de enige bestuurder van de stichting of alle bestuurders een met de
stichting tegenstrijdig belang heeft of hebben dan wel er sprake is van
verstrengeling van belangen, onthoudt de enige bestuurder of alle bestuurders zich
terzake van het verrichten van zijn/hun taken en bevoegdheden.

3.

Het bestuur kan aan één of meer van de bestuurders en/of andere personen een
doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De
gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen
van zijn volmacht.

4.

Bestuurders aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit
dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de
betreffende rechtshandeling is besloten.

Bestuur; werkwijze.
Artikel 7.
1.

De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk
zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

2.

De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het
voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris,
schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag
van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van
de te behandelen onderwerpen.
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3.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door
degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.

4.

Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering
afwezige bestuurders voor het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich
niet tegen besluitvorming te verzetten.

5.

Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk
doen vertegenwoordigen.
Een

bestuurder

kan

slechts

één

mede-bestuurder

ter

vergadering

vertegenwoordigen.
6.

In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder een stem.
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.

7.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet
de vergadering zelf in haar leiding.

8.

De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer
bestuurders dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

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.

10.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen
gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
ondertekend.

11.

Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en
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geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is
alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van
het aantal bestuurders 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.
12.

Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader regelt.

Vrijtekening en vrijwaring
Artikel 8
1.

De stichting zal een lid van het bestuur van de stichting niet aansprakelijk stellen
ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten
van een lid van het bestuur in diens hoedanigheid van:
lid van het bestuur van de stichting;
bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de
stichting zeggenschap heeft (een "Dochter"). Van zeggenschap is sprake
indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene
vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten
in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft
om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen
en/of af te laten treden;
bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een
Dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn
van lid van de raad van bestuur van de stichting en/of van een Dochter.

2.

De stichting zal een lid van het bestuur schadeloos stellen ter zake van de schade
die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een lid van het
bestuur in diens hoedanigheid van lid van het bestuur van de stichting en/of
bestuurder of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een
lid van het bestuur gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan
rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen
vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel
genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan.

3.

De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de
stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend
worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting.
Het betreffende lid van het bestuur dient volledige medewerking aan de stichting
te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende
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schikkingsonderhandelingen.
4.

Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring
kan een lid van het bestuur geen rechten ondenen indien:
de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van
het betreffende lid van het bestuur;
het betreffende lid van het bestuur in redelijkheid niet kon menen in het
belang van de stichting of Dochter te handelen, waaronder mede
begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of
beoogd gevolg heeft dat het betreffende lid van het bestuur of anderen
in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.

5.

Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring
kan een lid van de raad van bestuur geen rechten ontlenen voor zover de schade
als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar.

6.

Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te
vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een lid
van het bestuur is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de
verdediging van een lid van het bestuur gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief
de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan het lid van het bestuur
zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt
en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.

7.

Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het betreffende lid
van het bestuur terzake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid
van lid van het bestuur van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van
een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover
vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.

8.

Kosten door een lid van het bestuur gemaakt voor het voeren van verweer
zullen door de stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure,
mits het betreffende lid van het bestuur zich schriftelijk en onherroepelijk jegens
de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op
vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de
uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.

9.

De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een
persoon die geen lid van het bestuur meer is en komen ook ten goede aan de
erfgenamen of legatarissen van het lid van het bestuur.

10.

Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op
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vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen
echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel
voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel
van kracht is.
Boekjaar, jaarstukken.
Artikel 9.
1.

Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.

2.

De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de
stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf
maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten
op over het verstreken boekjaar.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande
zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken 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.

3.

Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten
en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te
wijzen registeraccountant of andere deskundige.
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en
legt, zo hij daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af.

Statutenwijziging.
Artikel 10.
1.

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

2.

Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van
het bestuur.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet
voltallig, dan zal vervolgens een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde
vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3.

Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal
worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift
van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging,
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bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit
geval ten minste twee weken.
4.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.

5.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore
van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 11.
1.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het
voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.

2.

Een eventueel batig saldo wordt, conform het doel van de stichting, uitgekeerd
aan een door het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling, die als
zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkingsrecht als bedoeld
in de Successiewet 1956, en waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de
stichting overeenkomt.

3.

De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding
één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
Blijkt aan hen dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen
overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende
schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten
faillissement.

4.

De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt
in het handelsregister.

5.

Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6.

De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het
ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.

7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere
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gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze
persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het
handelsregister.
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