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Heden,
november tweeduizend
tweeduizend twaalf
mij, mr.
mr. Saskia
Saskia LaseurLaseurHeden, vijftien
vijftien november
twaalf verschijnen
verschijnen voor
voor mij,
Eelman,
notaris te
te Amsterdam:
Eelman, notaris
Amsterdam:
1.
1.

de
heer Pieter
Adrsanys Wilhelmus
Piepers, geboren
Rotterdam op
op drie
drie december
december
de heer
Pieter Adrianus
Wilhelmus Piepers,
geboren te
te Rotterdam
negentienhonderd
vierenzestig, wonende
wonende te
te 3315
3315 TX
TX Dordrecht,
Dordrecht,
11,Makoré
gehuwd
Makoré11,
en gehuwd en
negentienhonderd vierenzestig,
houder
van een
een Nederlands
Nederlands paspoort
paspoort met
met nummer:
nummer: NPCD7L1C4,
NPCD7L1C4, uitgegeven
uitgegeven te
te
houder van
Dordrecht
op zevenentwintig
zevenentwintig februari
februari tweeduizend
tweeduizend negen,
negen, hierna
hierna te
te noemen:
noemen: "Oprichter
"Oprichter
Dordrecht op
1";

2.
2.

de
heer Johannes
Gerrit Leendert
Leendert van
van der
teteZoetermeer
opop
vijfvijf
maart
geboren
Zoetermeer
maart
de heer
Johannes Gerrit
derWees,
Wees,geboren
negentienhonderd negenenvijftig,
negenenvijftig, wonende
wonende te
te 2518
2518 EN
EN 's-Gravenhage,
's-Gravenhage,Van
VanGalenstraat
Galenstraat
negentienhonderd
35,
gehuwd en
en houder
houder van
vaneen
eenNederlands
Nederlandspaspoort
paspoortmet
metnummer:
nummer:NRH32C4F1,
NRH32C4F1,
35, gehuwd
uitgegeven te
te 's-Gravenhage
's-Gravenhage op
op vierentwintig
vierentwintig juni
juni tweeduizend
tweeduizend negen,
negen,hierna
hiernate
tenoemen:
noemen:
uitgegeven
"Oprichter
2".
"Oprichter 2".
Oprichter
en Oprichter
Oprichter 2
2 hierna
hierna gezamenlijk
gezamenlijk ook
ook te
te noemen:
noemen: de
de "Oprichters".
Oprichter 11 en
"Oprichters".

De
verklaart een
een stichting
stichting op
op te
te richten
richtenmet
metde
devolgende:
volgende:
De Oprichters
Oprichters verklaart
STATUTEN
STATUTEN
Begripsbepalingen
Begripsbepalingen

Artikel 11
Artikel
1.
1.

In
statuten wordt
wordt verstaan
verstaan onder:
onder:
In deze
deze statuten
a.
a.

aangeslotenen: de
de stichting
stichting betrokken
betrokken organisaties
organisaties als
als bedoeld
bedoeld in
in artikel
artikel
aangeslotenen:
de bij
bij de
11 lid
1, zoals
door het
het bestuur
bestuur toegelaten;
toegelaten;
11
lid 1,
zoals door

b.
b.

bestuur:
het orgaan
orgaan dat
dat belast
belast is
is met
met het
het besturen
besturen van
van de
destichting;
bestuur: het
stichting;

c.
c.

dagelijks bestuur:
personen uit
uit het
het midden
midden van
van het
hetbestuur
bestuur die
dieworden
worden
dagelijks
bestuur: de
de personen
belast
met de
de dagelijkse
dagelijkse leiding
leiding over
over de
destichting;
stichting;
belast met

d.
d.

schriftelijk
(bericht): elk
elk via
viagangbare
gangbarecommunicatiekanalen
communicatiekanalen overgebracht
overgebracht
schriftelijk (bericht):
bericht,
daaronder begrepen
begrepen een
een langs
langs elektronische
elektronische weg
wegtoegezonden
toegezonden
bericht, daaronder
leesbaar
en reproduceerbaar
reproduceerbaar bericht,
bericht, gericht
gericht aan
aan of
of afkomstig
afkomstig van
vanhet
hetadres
adresdat
dat
leesbaar en
daartoe
aan de
de stichting
stichting bekend
bekend is
is gemaakt.
gemaakt.
daartoe aan

2. Tenzij
Tenzij
anders
blijkt
of kennelijk
anders
bedoeld,sluit
sluiteen
eenverwijzing
verwijzingnaar
naareen
eenbegrip
begrip
2.
anders
blijkt
of kennelijk
anders
is is
bedoeld,
of
woord in
in het
het enkelvoud
enkelvoud een
een verwijzing
verwijzing naar
naar de
de meervoudsvorm
meervoudsvorm van
van dit
ditbegrip
begripofof
of woord
woord
in en
en omgekeerd.
omgekeerd.
woord in
3.
3.

Tenzij
anders blijkt
blijkt of
of kennelijk
kennelijk anders
anders is
is bedoeld,
bedoeld, sluit
sluit een
een verwijzing
verwijzing naar
naar het
het
Tenzij anders
mannelijke geslacht
geslacht een
een verwijzing
verwijzing naar
naar het
het vrouwelijke
vrouwelijke geslacht
geslacht ininen
enomgekeerd.
omgekeerd. —
mannelijke

Naam
Zetei
Naam en
en Zetel

Artikel
Artikel 22
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1.■ ■

draag t de
denaam:
naam: Stichting
Stichting Platform
Pla tfor mOpen
OpenCommentaren.
Commentaren.
De stichting draagt

2.
2.

Zij heeft haar
haa rzetel
zetelininde
degemeente
gemeenteAmsterdam.
Amsterdam.

POC.
De verkorte naam
naa m luidt:
luidt: Stichting
StichtingPOC.

■^iSB^
Doel

Artikel
3
Artikels
1.
stichting
heeft
tenten
doel
een
bijdrage
te te
leveren
aan
verbeteren
1. De De
stichting
heeft
doel
een
bijdrage
leveren
aa het
n het
verbeterenvan
va ndedekwaliteit
kwaliteit
en inhoud
wetenen
regelgeving
inhoud van
va n juridisch
juridisch en
enfiscaal
fisca a inhoudelijke
l inhoudelijkecommentaren
commenta re nopop
wetregelgeving

en jurisprudentie
jurisprudentie en daarnaast
da a rna a s juridisch
t juridischenen
fisca awetenschappelijke
l wetenscha ppelijkartikelen
e a rtikeleinnde
in de
fiscaal
meest brede zin van het
het woord en
en deze
deze in
in het
het publieke
publieke domein
domein toegankelijk
toegankelijktetemaken,
maken,
en al hetgeen
hetgeen daarmee
daarme everband
verbandhoudt
houdtofofdaartoe
daartoebevorderlijk
bevorderlijkkan
kazijn.
nzijn.
2.

De stichting tracht
tracht haar
haa rdoel
doeltetebereiken
bereikendoor:
door:
a.

het
(doen) ontwikkelen,
ontwikkelen, opzetten
opzetten en instandhouden
insta ndhoude n van
va neen
een
open
a cces s
het (doen)
open
access
database
voor
het
(doen)
verza
mele
n
va
n
juridisch
en
fisca
a
l
inhoudelijke
database voor het (doen) verzamelen van juridisch en fiscaal inhoudelijke
commentaren
regelgeving en
en jurisprudentie
jurisprudentie en
en daarnaast
da a rna a s juridisch
t juridisch
commentaren op
op wet- en regelgeving
wetenschappelijke artikelen;
en fiscaal wetenschappelijke

b.

het (doen) ontwikkelen
ontwikkelen van
va njuridisch
juridischen
enfiscaal
fisca a inhoudelijke
l inhoudelijke
commenta reop
n op
het
commentaren
weten regelgeving
regelgeving en
en jurisprudentie
jurisprudentie en
en daarnaast
da a rna a s juridisch
t juridisch
en fisca a
wet- en
en fiscaal
wetenschappelijke artikelen;
artikelen;

c.

het (doen)
(doen) bieden
bieden van
va neen
een
a fstemmings en
- en
overlegstructuurvoor
voorde de
het
afstemmingsoverlegstructuur
aangeslotenen;
aangeslotenen;

d.

het
va n projectproject- en
enbeleidsondersteuning,
beleidsondersteuning, op
op (individueel
(individueel ofofcollectief)
collectief)
het bieden van
met het
het oog
oog op
op de
de doelstelling
doelstelling opgenomen
opgenomen
1,
lid1,
verzoek van aangeslotenen met
ininlid

en al
a lhetgeen
hetgeen dat
da tmet
methet
hetvorenstaande
vorensta a nd everband
verba n houdt
d houdt
da a rtobevorderlijk
e bevorderlijk
of of
daartoe
kanka n
zijn, alles
alles in
in de
de ruimste
ruimste zin
zin van
van het
hetwoord.
woord.
3.
3.

De stichting beoogt niet
niet het
het maken
maken van
van winst.
winst.

Vermogen
Artikel
Artikel 4
Het vermogen van de
de stichting
stichting zal
zal worden
worden gevormd
gevormddoor:
door:

a.
a.

schenkingen, erfstellingen
erfstellingen en legaten,
lega ten , met
met dien
dien verstande
verstandedat
da talle
alleerfstellingen
erfstellingenzullen
zullen
worden aanvaard
aanvaar d onder
onder het
hetvoorrecht
voorrechtvan
vanboedelbeschrijving;
boedelbeschrijving;

b.

rente;

c.

inkomsten uit
uit beleggingen;

d.

subsidies en donaties;
donaties; en
en

en baten.
e. aandere
nder verkrijgingen
e verkrijgingen
en baten.
Structuur

ArtïkelS
Artikel
5
1.

De stichting kent als orgaan
orgaa n uitsluitend
uitsluitend een
een bestuur
bestuur en
en uit
uit het
het midden
midden van
va nhet
hetbestuur
bestuur
een dagelijks
da gelijk s bestuur.
bestuur. De
Debestuurders
bestuurders die
diegeen
geendeel
deeluitmaken
uitma ke n
va het
n het
da gelijk s
een
van
dagelijks
bestuur vervullen ten opzichte van
van het
het dagelijks
dagelijks bestuur
bestuur een
een toezichthoudende
toezichthoudenderol.
rol. —

2.

Voorts kent
kent de stichting
stichting een
een raad
raa dvan
vanaangeslotenen.
aangeslotenen .

3.
3.

Het bestuur kan
ka n (advies)raden
(advies)raden en/of
en/ofcommissies
commissiesinstellen.

Bestuur; samenstelling en benoeming
Bestuur;
benoeming
Artikel 6
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1.
1.

Het
bestuur van
de stichting
stichting bestaat
bestaat uit
uit ten
ten minste
minste drie
drie en
en ten
tenhoogste
hoogste negen
negen
Het bestuur
van de
natuurlijke personen.
personen. Het
Het aantal
aantal bestuurders
bestuurders wordt
wordt -- met
met inachtneming
inachtneming van
van het
het ininde
de
natuurlijke
vorige
zin bepaalde
bepaalde -- door
door het
het bestuur
bestuur vastgesteld.
vastgesteld.
vorige zin

2.
2.

Het
bestuur vormt
vormt uit
uit zijn
zijn midden
midden een
een dagelijks
dagelijks bestuur,
bestuur, bestaande
bestaandeuit
uitten
tenminste
minsteéén
één
Het bestuur
en ten
ten hoogste
hoogste drie
drie dagelijkse
dagelijkse bestuurders
bestuurders en
en met
metinachtneming
inachtneming van
vanhet
hetbepaalde
bepaaldeinin
en
lid 6,
laatste volzin.
lid
6, laatste
volzin.

3.
3.

De bestuurders
bestuurders worden
worden benoemd,
benoemd, geschorst
geschorst en
en ontslagen
ontslagen door
door het
hetbestuur.
bestuur.
De
Voor een
een besluit
besluit tot
tot benoeming
benoeming isis een
eentwee
tweederde
derdemeerderheid
meerderheid van
vande
destemmen
stemmen
Voor
vereist in
in een
een vergadering
vergadering waarin
waarin alle
alle op
op dat
dat moment
moment ininfunctie
functiezijnde
zijndebestuurders
bestuurders
vereist
aanwezig of
of vertegenwoordigd
vertegenwoordigdzijn.
aanwezig
zijn.
Indien
in deze
deze vergadering
vergadering niet
niet alle
alle bestuurders
bestuurders aanwezig
aanwezig of
of vertegenwoordigd
vertegenwoordigd
zijn,zijn,
Indien in
zal binnen
binnen veertien
veertien dagen
dagen na
na het
het houden
houden van
vande
deeerste
eerstevergadering
vergaderingeen
eentweede
tweede
zal
vergadering worden
bijeen geroepen,
geroepen, waarin
alsdan, mits
mits meer
meer van
van de
de helft
helft van
van het
het
vergadering
worden bijeen
waarin alsdan,
aantal
bestuurders aanwezig
met twee
twee derde
derde van
vande
deuitgebrachte
uitgebrachtestemmen
stemmen
aantal bestuurders
aanwezig is,
is, met
besluiten
omtrent een
een zodanig
zodanig voorstel
voorstel kunnen
kunnen worden
wordengenomen.
besluiten omtrent
genomen.

4.
4.

Benoeming
bestuurders kan
kan plaatsvinden
plaatsvinden aan
aan de
de hand
handvan
vanprofielschetsen,
profielschetsen,
Benoeming van
van bestuurders
waarin
de kwaliteiten
kwaliteiten en
en deskundigheden
deskundigheden waarover
waarover een
een bestuurder
bestuurder dient
dient te
te
waarin de
beschikken nader
nader zijn
zijn vastgelegd.
vastgelegd. De
De profielschetsen
profielschetsen worden
worden vastgesteld
vastgesteld door
doorhet
het
beschikken
bestuur.
bestuur.

5.
5.

De bestuurders
bestuurders worden
benoemd voor
een periode
periode van
van ten
ten hoogste
hoogste vier
vier jaar.
jaar. Zij
Zij
De
worden benoemd
voor een
treden
af volgens
volgens een
een door
door het
het bestuur
bestuur op
op te
te maken
maken rooster.
rooster. Een
Een volgens
volgens het
het rooster
rooster
treden af
afgetreden bestuurder
bestuurder is
is onmiddellijk
onmiddellijk herbenoembaar.
herbenoembaar.
afgetreden

6.
6.

Al
dan niet
niet in
in afwijking
afwijking van
van het
hetvoorgaande
voorgaande kunnen
kunnen een
eenofofmeerdere
meerderepersonen
personenook
ook
Al dan
een arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst of
of managementovereenkomst
managementovereenkomst met
de stichting
stichting aangaan.
aangaan. In
In
een
met de
dat geval
geval wordt
wordt de
de betreffende
betreffende bestuurder
bestuurder benoemd
duur van
van de
de
dat
benoemdvoor
voor de
de duur
arbeidsovereenkomst of
managementovereenkomst. Het
lid 99 isis alsdan
alsdan
arbeidsovereenkomst
of managementovereenkomst.
Het bepaalde
bepaalde in
in lid
niet
van toepassing,
toepassing, mits
mits de
de alsdan
alsdan te
te hanteren
hanteren bezoldiging
bezoldiging passend
passendisisen
enininredelijke
redelijke
niet van
verhouding staat
staat tot
tot de
de omvang
omvang van
van de
de werkzaamheden.
werkzaamheden.
verhouding
Indien
een bestuurder
bestuurder een
een arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst of
of managementovereenkomst
managementovereenkomst met
met
Indien een
de
stichting aangaat,
aangaat, kan
kan deze
deze persoon
persoon de
de titel
titel "directeur-bestuurder"
"directeur-bestuurder" hanteren.
hanteren.
de stichting
Indien
en voor
voor zover
zover een
een directeur-bestuurder
directeur-bestuurder wordt
wordt benoemd,
benoemd,maakt
maaktdeze
dezepersoon
persooninin
Indien en
ieder
geval deel
deel uit
uit van
van het
het dagelijks
dagelijks bestuur.
bestuur.
ieder geval

7.
7.

Het
bestuur kan
kan uit
uit zijn
zijn midden
midden een
een voorzitter,
voorzitter, een
een secretaris
secretaris en
en een
een penningmeester
penningmeester
Het bestuur
aanwijzen.
functies van
van secretaris
secretaris en
enpenningmeester
penningmeester kunnen
kunnen door
doordezelfde
dezelfde
aanwijzen. De
De functies
persoon
Deze personen
personen kunnen
kunnen fungeren
fungeren als
als dagelijks
dagelijks bestuurders.
bestuurders. -persoon worden
worden vervuld.
vervuld. Deze

8.
8.

In vacatures
spoedig mogelijk
mogelijk voorzien.
voorzien. In
Ingeval
In
vacatures wordt
wordt zo
zo spoedig
geval van
van vacatures
vacatures in
in het
het bestuur
bestuur
behoudt
het bestuur
bestuur zijn
zijn bevoegdheden.
bevoegdheden.
behoudt het
Indien
binnen zes
maanden na
na het
het ontstaan
ontstaan van
van een
een vacature
vacature in
in het
hetbestuur
bestuur geen
geen
Indien binnen
zes maanden
benoeming
een opvolgende
opvolgende bestuurder
bestuurder tot
tot stand
stand is
is gekomen,
gekomen, dan
dan wel
wel binnen
binnen die
die
benoeming van
van een
termijn
het bestuur
bestuur niet
niet heeft
heeft besloten
besloten het
het aantal
aantal bestuurders
bestuurders te
te verminderen
verminderen -- zulks
zulks
termijn het
echter
met inachtneming
inachtneming van
het in
in het
het eerste
eerste lid
lid bepaalde
bepaalde -- geschiedt
geschiedt de
de benoeming
benoeming
echter met
van het
door
de rechtbank
rechtbank op
op verzoek
verzoek van
van de
demeest
meestgerede
geredebelanghebbende,
belanghebbende, onverminderd
onverminderd
door de
de
mogelijkheid aan
aan de
de president
president van
van die
die rechtbank,
rechtbank, om
om een
een voorlopige
voorlopige voorziening
voorziening te
te
de mogelijkheid
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verzoeken.
verzoeken.
9.
bestuurders
ontvangengeen
geenbezoldiging,
bezoldiging,middellijk
middellijknoch
nochonmiddellijk.
onmiddellijk. Onder
Onder
9. DeDe
bestuurders
ontvangen
bezoldiging
niet verstaan
verstaan een
een redelijke
redelijke vergoeding
vergoeding voor
voor de
de ten
ten behoeve
behoeve van
van de
de
bezoldiging wordt
wordt niet
stichting
gemaakte kosten
kosten en
en voor
voor door
door hen
hen voor
voor de
destichting
stichtingverrichte
verrichteuitvoerende
uitvoerende
stichting gemaakte
werkzaamheden, alsmede
niet bovenmatige
bovenmatige vacatiegelden.
vacatiegelden. Alle
aan de
de bestuurders
bestuurders
werkzaamheden,
alsmede niet
Alle aan
betaalde
zodanig in
in de
dejaarrekening
jaarrekening opgenomen
opgenomen en
en
betaalde vergoedingen
vergoedingen worden
worden als
als zodanig
toegelicht.
toegelicht.
Bestuur; schorsing,
Bestuur;
schorsing, ontslag,
ontslag, defungeren
defungeren en
en ontstentenis
ontstentenis
Artikel
Artikel 77
1.
1.

Het
bestuur kan
kan te
te allen
allen tijde
tijdebesluiten
besluiten een
eenbestuurder
bestuurder teteschorsen
schorsen ofofontslaan,
ontslaan,
Het bestuur
wegens
onder meer:
meer:
wegens onder
a.
a.

verwaarlozing
van zijn
zijn taak
taak of
of onvoldoende
onvoldoende functioneren;
verwaarlozing van
functioneren;

b.
b.

onverenigbaarheid
van functies
functies of
of belangen;
belangen;
onverenigbaarheid van

c.
c.

wijziging
de omstandigheden
omstandigheden of
andere redenen
redenen ten
ten aanzien
aanzien van
van die
die
wijziging van
van de
of andere
bestuurder, op
alle op
op dat
dat moment
moment in
in functie
functie zijnde
zijnde bestuurders
bestuurders
bestuurder,
op grond
grond waarvan
waarvan alle
(met
uitzondering van
de bestuurder
bestuurder die
die het
het betreft)
betreft) oordelen
oordelen dat
dathandhaving
handhaving
(met uitzondering
van de
als
redelijkerwijs niet
niet van
van de
de stichting
stichting kan
kan worden
worden verlangd.
verlangd.
als bestuurder
bestuurder redelijkerwijs

2.
Voor
een
besluit
schorsing
ontslag,
een
twee
derdemeerderheid
meerderheidvereist
vereistinin
2. Voor
een
besluit
tottot
schorsing
of of
ontslag,
is is
een
twee
derde
een vergadering
vergadering waarin
waarin alle
alle bestuurders
bestuurders aanwezig
aanwezig of
of vertegenwoordigd
vertegenwoordigd
zijn,
metmet
diendien
een
zijn,
verstande
bestuurder wiens
is, niet
niet in
in de
de
verstande dat
dat de
de bestuurder
wiens schorsing
schorsingof
of ontslag
ontslag aan
aan de
de orde
orde is,
besluitvorming wordt
betrokken. Indien
in deze
deze vergadering
vergadering niet
nietalle
allebestuurders
bestuurders
besluitvorming
wordt betrokken.
Indien in
aanwezig
of vertegenwoordigd
vertegenwoordigdzijn,
zal
aanwezig of
zijn,
zalbinnen
binnenveertien
veertiendagen
dagennanahet
hethouden
houdenvan
vande
de
eerste vergadering
vergadering een
een tweede
tweede vergadering
vergadering worden
worden bijeengeroepen,
bijeengeroepen, waarin
waarin ongeacht
ongeacht
eerste
het ter
ter vergadering
vergadering aanwezige
aanwezige of
of vertegenwoordigde
vertegenwoordigde aantal
aantal bestuurders
bestuurders met
met een
een
het
meerderheid van
ten minste
minste twee
twee derde
derde van
van de
de uitgebrachte
uitgebrachte stemmen
stemmen besluiten
besluiten over
over
meerderheid
van ten
een zodanig
zodanig voorstel
voorstel kunnen
kunnen worden
worden genomen.
genomen.
een
3.
eeneen
bestuurder
is geschorst,
3. Indien
Indien
bestuurder
is geschorst,dient
dienthet
hetbestuur
bestuurbinnen
binnendrie
driemaanden
maandenna
naingang
ingang
van de
van
de schorsing
schorsing te
te besluiten
besluiten tot
tot ontslag
ontslag van
van de
de bestuurder
bestuurder dan
dan wel
wel tot
tot opheffing
opheffing of
of
handhaving van
handhaving
van de
de schorsing.
schorsing. Bij
Bij gebreke
gebreke van
van een
een besluit
besluit als
als bedoeld
bedoeldininde
devorige
vorigezin,
zin,

vervalt de
de schorsing.
schorsing.
vervalt
Een
besluit tot
tot handhaving
handhaving van
van de
de schorsing
schorsing kan
kan slechts
slechts eenmaal
eenmaal worden
worden genomen
genomen
Een besluit
en de
en
de schorsing
schorsing kan
kan daarbij
daarbij ten
ten hoogste
hoogste worden
worden gehandhaafd
gehandhaafd voor
voor drie
driemaanden,
maanden,

ingaande
op de
de dag
dag waarop
waarop het
het bestuur
bestuur het
het besluit
besluit tot
tot handhaving
handhaving heeft
heeftgenomen.
genomen. —
ingaande op
4.
4.

Een
bestuurder die
is geschorst
geschorst wordt
in de
de gelegenheid
gelegenheid gesteld
gesteld zich
zich in
in een
een
Een bestuurder
die is
wordt in
bestuursvergadering
zich daarbij
daarbij door
door een
een raadsman
raadsman tetelaten
laten
bestuursvergadering te
te verantwoorden
verantwoorden en
en zich
bijstaan.
bijstaan.
Een
besluit tot
tot ontslag
ontslag wordt
wordt niet
niet genomen
genomen dan
dan nadat
nadat de
debestuurder
bestuurder over
overwiens
wiens
Een besluit
ontslag
wordt besloten
besloten vooraf
vooraf de
de gelegenheid
gelegenheid is
is geboden
geboden om
om te
teworden
wordengehoord.
gehoord.
ontslag wordt

5.
5.

Een
bestuurder defungeert
defungeert voorts:
voorts:
Een bestuurder

—

r

a.
a.

door zijn
zijn vrijwillig
vrijwillig of
of periodiek
periodiek aftreden;
door
aftreden;

b.
b.

door
het verlies
van het
het vrije
vrije beheer
beheer of
of de
de vrije
vrije beschikking
beschikking over
over zijn
zijn vermogen;
vermogen;
door het
verlies van

c.
c.

door het
het verstrijken
verstrijken van
van de
de termijn
termijn waarvoor
waarvoor hij
hij isisbenoemd,
benoemd,behoudens
behoudens zijn
zijn
door
eventuele
herbenoeming;
eventuele herbenoeming;
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d.
d.

indien
toepassing, door
door de
de beëindiging
beëindiging van
van zijn
zijn arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst of
of
indien van
van toepassing,
managementovereenkomst;
managementovereenkomst;

e.
e.

door
zijn ontslag
ontslag door
door de
de rechtbank
rechtbank als
als bedoeld
bedoeld in
in artikel
artikel 2:298
2:298 van
van het
het
door zijn
Burgerlijk Wetboek;
Wetboek;
Burgerlijk

f.
f.

door
overlijden.
door zijn
zijn overlijden.

6. In geval
In geval
ontstentenisof of
beletvan
vanéén
éénofof
meerbestuurders,
bestuurders,berust
berusthet
hetbestuur
bestuur
6.
vanvan
ontstentenis
belet
meer
tijdelijk bij
bij de
deoverblijvende
overblijvende bestuurders
bestuurders of
of de
deoverblijvende
overblijvende bestuurder.
bestuurder. De
De
tijdelijk
overblijvende bestuurders
bestuurders blijven
blijven of
of de
de overblijvende
overblijvende bestuurder
bestuurder blijft
blijft alsdan
alsdan bevoegd
bevoegd
overblijvende
rechtsgeldig
besluiten te
te nemen.
nemen.
rechtsgeldig besluiten
Bij
ontstentenis of
of belet
belet van
van alle
alle bestuurders
bestuurders wordt
wordt het
hetbestuur
bestuurwaargenomen
waargenomen door
door
Bij ontstentenis
een
persoon die
die daartoe
daartoe door
door de
de president
president van
van de
de rechtbank
rechtbank van
vanhet
hetarrondissement
arrondissement
een persoon
waar de
de stichting
stichting statutair
statutair is
gevestigd, op
verzoek van
één of
of meer
meer
waar
is gevestigd,
op verzoek
van één
belanghebbende(n)
is of
of wordt
wordt aangewezen.
aangewezen.
belanghebbende(n) is
Bestuur;
taak en
en bevoegdheden
bevoegdheden
Bestuur; taak
Artikel 88
Artikel

1.
1.

Het
bestuur is
is belast
belast met
met het
het besturen
besturen van
van de
destichting.
Het bestuur
stichting.

2.
2.

Het
bestuur bepaalt
bepaalt het
beleid, stelt
stelt de
de financiële
financiële richtlijnen
richtlijnen vast
en heeft
heeft de
de
Het bestuur
het beleid,
vast en
eindverantwoordelijkheid
voor de
de dagelijkse
dagelijkse leiding.
leiding.
eindverantwoordelijkheid voor

3.
bestuur
bestuurt
hoofdlijnen.Het
Hetdagelijks
dagelijksbestuur
bestuurdient
dientde
dedoor
doorhet
hetbestuur
bestuur
3. HetHet
bestuur
bestuurt
opop
hoofdlijnen.
vastgestelde
van
is aan
aan het
het bestuur
bestuur
vastgesteldehoofdlijnen
hoofdlijnen
vanhet
hetbeleid
beleidopoptete volgen
volgen en
en is
verantwoording verschuldigd
aan hem
hem bij
bij of
of krachtens
krachtens de
destatuten
statuten
verantwoording
verschuldigdter
ter zake
zake van
van de
de aan
opgedragen taken
en bevoegdheden.
bevoegdheden. Het
Het dagelijks
dagelijks bestuur
bestuur informeert
informeert het
het bestuur
bestuur
opgedragen
taken en
tijdig over
over de
de zaken
zaken die
die voor
voor een
een goed
goed functioneren
functioneren van
van het
hetbestuur
bestuurvan
vanbelang
belang
zijn.zijn.
tijdig
Het bestuur
bestuur richt
richt zich
zich daarbij
daarbij in
in het
het bijzonder
bijzonderop:
op:
Het
a.
a.

het
algemene financiële
financiële beleid
beleid en
en het
het functioneren
functioneren van
van het
hetinterne
interne(financiële)
(financiële)
het algemene
risicobeheersingssysteem;
risico- en
en beheersingssysteem;

b.
b.

het
proces van
van verantwoording
verantwoording aan
aan en
de maatschappelijke
maatschappelijke dialoog
dialoog met
met
het proces
en de
belanghebbenden;
en
belanghebbenden; en

c.
c.

de continuïteit
continuïteit van
van het
het beleid.
beleid.
de

Bij
de vervulling
vervulling van
zijn taken
taken en
en bevoegdheden
bevoegdheden richt
richt het
het bestuur
bestuur zich
zich naar
naar het
het doel
doel
Bij de
van zijn
en het
het belang
belang van
van de
de stichting.
stichting.
en
4.
4.

Tot
de taken
taken en
en bevoegdheden
bevoegdheden die
die het
het bestuur
bestuur in
in elk
elk geval
geval aan
aan zich
zich houdt,
houdt, behoren
behoren in
in
Tot de
ieder geval:
geval:
ieder
a.
a.

de
vaststelling van
van
de vaststelling
(meerjaren)begroting;
(meerjaren)begroting;

het
het

(meerjaren)beleidsplan
(meerjaren)beleidsplan

en
en

bijbehorende
bijbehorende

b.
b.

het
bewaken van
het normatieve
normatieve kader
kader waarbinnen
waarbinnen het
het dagelijks
dagelijks bestuur
bestuur en
en de
de
het bewaken
van het
stichting opereert,
met bijzondere
bijzondere aandacht
aandacht voor
voor de
de doelstelling
doelstelling en
en continuïteit
continuïteit
stichting
opereert, met
van de
de stichting;
stichting;
van

c.
c.

de
van de
de jaarrekening
en het
hetjaarverslag;
de vaststelling
vaststelling van
jaarrekening en
jaarverslag;

d.
d.

de
en wijziging
wijziging van
van reglementen;
reglementen;
de vaststelling
vaststelling en

e.
e.

het doen
doen van
van investeringen
investeringen en
en het
het aangaan
aangaan van
van verplichtingen
verplichtingen die
die niet
niet zijn
zijn
het
opgenomen in
een door
door het
het algemeen
algemeen bestuur
bestuur vastgestelde
vastgestelde begroting
begroting en
en een
een
opgenomen
in een
bedrag
(€ 5.000,00)
5.000,00) te
te boven
bovengaan;
bedrag van
van vijfduizend
vijfduizend euro
euro (€
gaan;
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i/
:

f.

y

^2S^ '

het
het aangaan
aangaan of
of verbreken
verbreken van
van duurzame
duurzame samenwerking
samenwerking met
met een
een andere
andere
rechtspersoon,
indien deze
deze samenwerking
rechtspersoon, indien
samenwerking of
of verbreking
verbreking van
vaningrijpende
ingrijpende
betekenis is
stichting;
betekenis
is voor
voor de
de stichting;

g.
g.

het verkrijgen,
wijzigen of
het
verkrijgen, wijzigen
of beëindigen
beëindigen van
van een
een deelneming
deelneming of
of zeggenschap
zeggenschap in
in

een
andere rechtspersoon
rechtspersoon en
en het
het oprichten
oprichten van
vaneen
eenandere
andererechtspersoon,
rechtspersoon,
een andere
alsmede
vaststelling en
wijziging van
van diens
diens statuten
statuten voor
voor zover
zover het
het bestuur
bestuur
alsmede de
de vaststelling
en wijziging
daartoe is
is bevoegd;
bevoegd;
daartoe
h.
h.

het aanvragen
van faillissement
faillissement en
en surseance
surseance van
vanbetaling;
het
aanvragen van
betaling;

i.i.

het vervullen
vervullen van
van de
de eventuele
eventuele werkgeversrol
werkgeversrol ten
ten opzichte
opzichte van
vandirecteurdirecteurhet

j.j .

de
periodieke beoordeling
beoordeling en
en evaluatie
evaluatie van
van het
het (onderlinge)
(onderlinge) functioneren
functioneren van
van
de periodieke

bestuurder;
bestuurder;
het
bestuur en
(dagelijks) bestuurders;
bestuurders; en
en -het bestuur,
bestuur, het
het dagelijks
dagelijks bestuur
en de
de individuele
individuele (dagelijks)
k.
k.

wijziging van
van de
de statuten
statuten en
en ontbinding.
wijziging
ontbinding.

5.
dagelijks
bestuuris is
belastmet
met
dagelijksegang
gangvan
vanzaken
zakenenendedealgemene
algemene
5. HetHet
dagelijks
bestuur
belast
dede
dagelijkse
leiding van
van de
de stichting.
stichting. Het
Het dagelijks
dagelijks bestuur
bestuur isistevens
tevensbelast
belastmet
metde
devoorbereiding
voorbereiding
leiding
en/of uitvoering
uitvoering van
van besluiten
besluiten van
van het
het bestuur,
bestuur, tenzij
tenzijde
devoorbereiding
voorbereidingen/of
en/ofuitvoering
uitvoering
en/of
van de
de besluitvorming
besluitvorming bij
bij of
of krachtens
krachtens deze
deze statuten
statuten aan
aan het
het bestuur
bestuur of
ofanderen
anderen zijn
zijn
van
overgelaten.
overgelaten.
6.
6.

Tot
de voorbereiding
voorbereiding en
en uitvoering
uitvoering van
van de
de besluiten
besluiten van
van het
hetbestuur
bestuurdoor
doorhet
hetdagelijks
dagelijks
Tot de
bestuur worden
worden in
in het
het bijzonder
bijzonder gerekend:
bestuur
gerekend:
a.
a.

het
van het
het door
door het
het bestuur
bestuur vastgestelde
vastgestelde (meerjaren)beleidsplan;
(meerjaren)beleidsplan; —
het uitvoeren
uitvoeren van

b.
b.

het
verrichten van
van rechtshandelingen
rechtshandelingen en
en feitelijke
feitelijke handelingen,
handelingen, alsmede
alsmede het
het
het verrichten
aangaan
verplichtingen, die
een door
door het
hetbestuur
bestuur
aangaan van
van verplichtingen,
die zijn
zijn voorzien
voorzien in
in een
vastgestelde (meerjaren)beleidsplan
(meerjaren)beleidsplan en
en bijbehorende
bijbehorende (meerjaren)begroting;
vastgestelde
(meerjaren)begroting; —

c.
c.

het
verzorgen en
en onderhouden
onderhouden van
van contacten
contacten met
met en
en berichtgeving
berichtgeving aan
aan
het verzorgen
aangeslotenen, samenwerkingspartners
samenwerkingspartners en
en belanghebbenden.
belanghebbenden.
aangeslotenen,

7. Het
Het
bestuuris bevoegd
is bevoegdte te
besluitentottot
aangaanvan
van
overeenkomsten tot
tot
7.
bestuur
besluiten
hethet
aangaan
overeenkomsten
verkrijging,
vervreemding en
en bezwaring
bezwaring van
van registergoederen,
registergoederen, en
entot
tothet
hetaangaan
aangaanvan
van
verkrijging, vervreemding
overeenkomsten waarbij
stichting zich
zich als
als borg
borgofofhoofdelijk
hoofdelijkmedeschuldenaar
medeschuldenaar
overeenkomsten
waarbij de
de stichting
verbindt, zich
zich voor
voor een
een derde
derde sterk
sterk maakt
maakt of
of zich
zich tot
tot zekerheidstelling
zekerheidstelling voor
vooreen
eenschuld
schuld
verbindt,
van een
een ander
ander verbindt.
verbindt.
van
Bestuur;
vergadering en
en besluitvorming
besluitvorming
Bestuur; vergadering
Artikel
9
Artikel 9
1.
1.

Het
bestuur vergadert
vergadert ten
ten minste
minste tweemaal
tweemaal per
per jaar
jaar en
en voorts
voorts zo
zo dikwijls
dikwijls twee
twee of
of meer
meer
Het bestuur
bestuurders
dit wenselijk
wenselijk achten.
achten. Het
Het dagelijks
dagelijks bestuur
bestuur vergadert
vergadert ten
ten minste
minste zes
zes maal
maal
bestuurders dit
per
jaar.
per jaar.

2.
2.

De
oproeping tot
tot de
de bestuursvergadering
bestuursvergadering geschiedt
geschiedt schriftelijk
schriftelijk aan
aan iedere
iedere bestuurder
bestuurder
De oproeping
en
wordt verzonden
verzonden door
door het
het bestuur
bestuur in
in opdracht
opdracht van
van degenen
degenen die
die het
het houden
houden van
van de
de
en wordt
vergadering
hebben verlangd.
vergadering hebben
verlangd.
De
bijeenroeping vermeldt
het tijdstip
tijdstip van
van de
de vergadering
vergadering en
en de
de ininde
de
De bijeenroeping
vermeldt de
de plaats
plaats en
en het
vergadering
te behandelen
behandelen onderwerpen.
onderwerpen.
vergadering te

3.
3.

De termijn
termijn van
van oproeping
oproeping bedraagt
bedraagt ten
ten minste
minste vijf
vijfdagen,
dededag
De
dagen,
dagvan
vanoproeping
oproepingenendie
die
van
vergadering niet
niet meegerekend.
meegerekend. In
In spoedeisende
termijn van
van
van vergadering
spoedeisende gevallen,
gevallen, kan
kan de
de termijn
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oproeping worden
worden verkort.
verkort.
oproeping
4.
4.

De
vergaderingen worden
voorzitter of
of bij
bij diens
diens ontstentenis
ontstentenis of
of
De vergaderingen
worden geleid
geleid door
door de
de voorzitter
afwezigheid door
een plaatsvervanger,
plaatsvervanger, die
die dan
dan ad
ad hoc
hoc door
door de
de vergadering
vergadering en
enalleen
alleen
afwezigheid
door een
voor die
die vergadering
vergadering wordt
wordt benoemd.
benoemd. De
De voorzitter
voorzitter wijst
wijst een
een notulist
notulist
aan.
voor
aan.

5.
5.

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

6.
6.

In
het bestuur
bestuur heeft
heeft iedere
iedere bestuurder
bestuurder recht
recht op
op het
het uitbrengen
uitbrengen van
van
In de
de vergadering
vergadering van
van het
één
stem. Voor
Voor zover
zover de
de statuten
statuten geen
geen grotere
grotere meerderheid
meerderheidvoorschrijven
voorschrijvenworden
wordenalle
alle
één stem.
besluiten
het bestuur
bestuur genomen
genomen met
met volstrekte
volstrekte meerderheid
meerderheid van
van de
degeldig
geldig
besluiten van
van het
uitgebrachte
stemmen.
uitgebrachte stemmen.

7.
7.

Indien
stemmen staken
staken ten
aanzien van
van een
een voorstel,
voorstel, wordt
wordt het
het voorstel
voorstel op
op de
de
Indien de
de stemmen
ten aanzien
agenda
geplaatst voor
de volgende
volgende vergadering
vergadering van
van het
het bestuur.
bestuur. Indien
Indien inindeze
deze
agenda geplaatst
voor de
volgende
vergadering de
de stemmen
stemmen opnieuw
opnieuw staken,
staken, kan
kan de
de voorzitter
voorzitter van
van het
het bestuur,
bestuur,
volgende vergadering
indien
dit gezien
gezien de
de spoedeisendheid
spoedeisendheid en
en in
in het
het belang
belang van
vande
destichting
stichtingwenselijk
wenselijkis,
is,
indien dit
een doorslaggevende
doorslaggevende stem
stem uitoefenen.
uitoefenen. In
In een
een reglement
reglement kan
kan nader
nader worden
worden uitgewerkt
uitgewerkt
een
hoe met
met deze
deze situatie
situatie wordt
wordt omgegaan.
omgegaan.
hoe

8.
8.

Geldige
besluiten kunnen
kunnen slechts
slechts worden
worden genomen,
genomen, indien
indien alle
alle bestuurders
bestuurders met
met
Geldige besluiten
inachtneming van
hiervoor bepaalde
bepaalde zijn
opgeroepen en
meer dan
dan de
de helft
helft van
van
inachtneming
van het
het hiervoor
zijn opgeroepen
en meer
alle bestuurders
bestuurders persoonlijk
persoonlijk deelnemen
deelnemen aan
aan de
de vergadering.
vergadering. Indien
Indien de
de voorschriften
voorschriften
alle
betreffende
oproeping niet
niet in
in acht
acht zijn
zijngenomen,
genomen,kunnen
kunnenniettemin
niettemingeldige
geldige
betreffende de
de oproeping
besluiten
worden
genomen
met
algemene
stemmen
in
een
bestuursvergadering,
besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering,
waarin alle
alle bestuurders
bestuurders aanwezig
aanwezigzijn.
waarin
zijn.

9.
9.

Ingeval
een bestuurder
bestuurder naar
naar het
het oordeel
oordeel van
van het
hetbestuur
bestuur een
eentegenstrijdig
tegenstrijdig belang
belang
Ingeval een
heeft met
met de
de stichting
stichting danwel
danwei sprake
sprake isisvan
vaneen
eenongeoorloofde
ongeoorloofde verstrengeling
verstrengeling van
van
heeft
belangen dient
dient de
de betreffende
betreffende bestuurder
bestuurder zich
zich van
van beraadslaging
beraadslaging en
en besluitvorming
besluitvorming
belangen
betreffende het
onderwerp te
te onthouden.
onthouden. De
De aanwezigheid
aanwezigheid van
van de
debetrokken
betrokken
betreffende
het onderwerp
bestuurder telt
niet mee
mee ter
ter bepaling
bepaling of
of het
hetvereiste
vereiste quorum
quorum voor
voorbesluitvorming
besluitvorming isis
bestuurder
telt niet
behaald.
behaald.

10.
10.

Besluiten
het bestuur
bestuur kunnen
kunnen ook
ook buiten
buiten vergadering
vergadering tot
tot stand
stand komen,
komen, mits
mitsdit
dit
Besluiten van
van het
schriftelijk geschiedt
alle bestuurders
bestuurders zich
zich voor
voor het
hetdesbetreffende
desbetreffende voorstel
voorstel
schriftelijk
geschiedt en
en alle
uitspreken.
Zodanige besluiten
besluiten worden
worden aan
aan de
de notulen
notulen toegevoegd.
toegevoegd.
uitspreken. Zodanige

11.
11.

Het
bepaalde in
in lid
lid 22 tot
tot en
en met
met 10
10 van
van dit
dit artikel
artikel isisvan
vanovereenkomstige
overeenkomstige toepassing
toepassing
Het bepaalde
op de
de vergaderingen
vergaderingen en
en wijze
wijze van
van besluitvorming
besluitvorming van
van het
het dagelijks
dagelijksbestuur.
bestuur.
op

12.
12.

De
overige regeling
regeling van
van de
de werkwijze
werkwijze en
en besluitvorming
besluitvorming van
van het
het bestuur,
bestuur, alsmede
alsmede de
de
De overige
eventuele
onderlinge verdeling
verdeling van
van taken,
taken, kan
kan bij
bij bestuursreglement
bestuursreglement geschieden
geschieden dat
dat
eventuele onderlinge
alsdan
wordt vastgesteld
vastgesteld door
door het
het bestuur.
bestuur.
alsdan wordt

Bestuur;
Bestuur; vertegenwoordiging
vertegenwoordiging
Artikel
10
Artikel 10
1.
1.

2.

De
stichting wordt
wordt vertegenwoordigd
vertegenwoordigd door:
door:
De stichting
a.
a.

het bestuur
bestuur als
als geheel;
het
geheel;

b.
b.

twee dagelijkse
dagelijkse bestuurders,
bestuurders, gezamenlijk
gezamenlijk handelend;
handelend; en
en
twee

c.
c.

de voorzitter
en een
een andere
andere bestuurder,
bestuurder, gezamenlijk
gezamenlijk handelend.
handelend.
de
voorzitter en

In
alle gevallen
gevallen waarin
waarin een
een bestuurder
bestuurder naar
naar het
het oordeel
oordeel van
van het
hetbestuur
bestuureen
een
In alle
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J(o

tegenstrijdig belang
belang heeft
heeft met
met de
de stichting,
stichting, wordt
wordt de
destichting
stichtingvertegenwoordigd
vertegenwoordigd door
door
tegenstrijdig
de
overige bestuurder(s).
bestuurder(s). Indien
enige bestuurder
bestuurder van
de stichting
stichting of
of alle
alle
de overige
Indien de
de enige
van de
bestuurders een
de stichting
stichting tegenstrijdig
tegenstrijdig belang
belang heeft
heeft of
of hebben,
hebben, blijft
blijft het
het
bestuurders
een met
met de
bestuur als
als geheel
geheel bevoegd
bevoegd de
de stichting
stichting te
te vertegenwoordigen.
vertegenwoordigen.
bestuur

-

3. HetHet
bestuur
kan
aan
één
of meer
van
bestuurders
en/ofandere
anderepersonen
personeneen
een
3.
bestuur
kan
aan
één
of meer
van
de de
bestuurders
en/of
doorlopende volmacht
de stichting
stichting tetevertegenwoordigen.
vertegenwoordigen. De
De
doorlopende
volmacht verlenen
verlenen om
om de
gevolmachtigde vertegenwoordigt
vertegenwoordigt de
de stichting
stichting met
met inachtneming
inachtneming van
van de
degrenzen
grenzenvan
van
gevolmachtigde

zijn volmacht.
volmacht.
zijn
Aangeslotenen
Aangeslotenen
Artikel 11
11
Artikel
1.
1.

Aangeslotenen
bij de
de stichting
stichting kunnen
kunnenslechts
slechtszijn
zijn(beroepsvertegenwoordigende)
(beroepsvertegenwoordigende)
Aangeslotenen bij
organisaties
die actief
actief zijn
zijn in
in het
het juridisch/fiscale
juridisch/fiscale domein
domein ininde
demeest
meestbrede
bredezin.
zin.
organisaties die

2.
2.

Het
bestuur kan
kan besluiten
besluiten tot
tot toelating
toelating van
van aangeslotenen
aangeslotenen tot
tot de
de stichting.
stichting. In
In een
een
Het bestuur
reglement
aangeslotenen kunnen
kunnen nadere
nadere voorwaarden
voorwaarden en/of
en/of criteria
criteria voor
voor
reglement van
van aangeslotenen
aansluiting
bij de
de stichting
stichting worden
worden vastgelegd.
aansluiting bij
vastgelegd.

3.
3.

De
aangeslotenen worden
worden vertegenwoordigd
vertegenwoordigd in
een raad
raad van
vanaangeslotenen.
aangeslotenen.
De aangeslotenen
in een
Periodiek worden
door het
het bestuur
bestuur bijeenkomsten
bijeenkomsten van
van de
de raad
raad van
vanaangeslotenen
aangeslotenen
Periodiek
worden door
georganiseerd.
deze bijeenkomsten,
bijeenkomsten, alsmede
wijze van
van
georganiseerd. De
De frequentie
frequentie van
van deze
alsmede de
de wijze
bijeenroeping
en
vergadering,
worden
nader
uitgewerkt
in
het
reglement
van
bijeenroeping en vergadering, worden nader uitgewerkt in het reglement van
aangeslotenen.
aangeslotenen.

4.
4.

Uit
de raad
raadvan
vanaangeslotenen
aangeslotenen wordt
wordteen
eenagendacommissie
agendacommissie samengesteld.
samengesteld. Het
Het
Uit de
bestuur overlegt
overlegt periodiek
periodiek met
met de
de agendacommissie.
agendacommissie. Tevens
Tevens bereidt
bereidt het
het bestuur
bestuur in
in
bestuur
overleg met
met de
de agendacommissie
agendacommissie de
de bijeenkomsten
bijeenkomsten van
van de
de raad
raad van
vanaangeslotenen
aangeslotenen
overleg
voor. Een
Een en
en ander
ander kan
kan nader
nader worden
worden uitgewerkt
uitgewerkt ininhet
hetreglement
reglementvan
vanaangeslotenen.
aangeslotenen.
voor.

Reglement
Reglement
Artikel
12
Artikel 12
1.
1.

Het
bestuur is
is bevoegd
bevoegd een
een reglement
reglement vast
vast te
te stellen,
stellen, waarin
waarin die
die onderwerpen
onderwerpen worden
worden
Het bestuur
geregeld die
die niet
niet in
in deze
deze statuten
statuten zijn
zijn vervat.
vervat.
geregeld

2.
2.

Het
reglement mag
mag niet
niet met
met de
de wet
wet of
of deze
deze statuten
statuten in
in strijd
strijd
zijn.
Het reglement
zijn.

—

3.
3.

Het
bestuur is
is te
te allen
allen tijde
tijde bevoegd
bevoegd het
het reglement
reglement te
te wijzigen
wijzigen of
ofop
opte
teheffen.
heffen.
Het bestuur

4.
4.

Op
de vaststelling,
vaststelling, wijziging
wijziging en
en opheffing
opheffing van
van het
het reglement
reglement is
is het
het bepaalde
bepaalde in
in artikel
artikel
Op de
15
van de
de wijziging
wijziging van
van de
de statuten
statuten van
van dienovereenkomstige
dienovereenkomstige toepassing.
toepassing.
15 ten
ten aanzien
aanzien van

Boekjaar en
en jaarstukken;
jaarstukken; (meerjaren)beleidsplan
(meerjaren)beieldsplan
Boekjaar
Artikel
13
Artikel 13
1.
1.

Het
boekjaar van
van de
de stichting
stichting is
is gelijk
gelijk aan
aan het
het kalenderjaar.
kalenderjaar.
Het boekjaar

2.
2.

Het
bestuur is
is verplicht
verplicht van
van de
de vermogenstoestand
vermogenstoestand van
van de
de stichting
stichting op
opzodanige
zodanigewijze
wijze
Het bestuur
een
administratie te
te voeren
voeren dat
dat daaruit
daaruit te
te allen
allen tijde
tijde de
de rechten
rechten en
en verplichtingen
verplichtingen van
van
een administratie
de
stichting kunnen
kunnen worden
worden gekend.
gekend.
de stichting

3.
3.

Ivlede
verband met
met de
de continuïteit
continuïteit van
van de
de activiteiten
activiteiten kan
kan het
het bestuur
bestuur een
een
Mede in
in verband
meerjarenbeleidsplan
opstellen
met
bijbehorende begroting.
begroting. Het
Het
meerjarenbeleidsplan
opstellen
met een
een bijbehorende
meerjarenbeleidsplan isis in
overeenstemming met
met de
de statutaire
statutaire doelstelling.
doelstelling. Het
Het
meerjarenbeleidsplan
in overeenstemming
dagelijks
alsdan belast
de uitvoering
uitvoering en
en de
de realisatie
realisatie van
van de
de in
in het
het
dagelijks bestuur
bestuur is
is alsdan
belast met
met de
meerjarenbeleidsplan
opgenomen
activiteiten, onder
onder
meerjarenbeleidsplan
opgenomenprogramma's
programma'sen
en activiteiten,
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verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo

> i./ i

verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo
nodig
nod
ig bij.
bij.

4.
4.

Het
bestuur stelt
stelt jaarlijks
jaarlijks uiterlijk
uiterlijk twee
twee maanden
maanden voor
voor einde
einde van
van het
hetlopende
lopendeboekjaar
boekjaar
Het bestuur
een
begroting op
op voor
voor het
het volgende
volgende boekjaar.
boekjaar.
een begroting

5.
5.

Per
het einde
einde van
van ieder
ieder boekjaar
boekjaar worden
worden de
de boeken
boeken van
van de
destichting
stichtingafgesloten.
afgesloten.
Per het
Daaruit wordt
door het
het bestuur
bestuur binnen
binnen vijf
vijf maanden
maanden na
naafloop
afloop van
vanhet
hetboekjaar
boekjaareen
een
Daaruit
wordt door
jaarrekening opgemaakt
opgemaakt bestaande
bestaande uit
uit een
een balans
balans en
en een
een staat
staat van
van baten
batenen
enlasten
lasten
jaarrekening
over het
het afgelopen
afgelopen boekjaar.
boekjaar. Het
Het bestuur
bestuur kan
kan de
de jaarrekening
jaarrekening laten
latenonderzoeken
onderzoekendoor
door
over
een door
door het
het bestuur
bestuur aan
aan te
te wijzen
wijzen accountant
accountant of
of andere
andere deskundige.
deskundige. Voorts
Voorts stelt
stelthet
het
een
bestuur een
een jaarverslag
jaarverslag op.
op.
bestuur

6.
6.

De
jaarrekening wordt
maanden na
afloop van
van het
het boekjaar
boekjaar door
door het
het
De jaarrekening
wordt binnen
binnen zes
zes maanden
na afloop
bestuur
vastgesteld en
ten blijke
blijke daarvan
daarvan door
dooralle
allebestuurders
bestuurdersondertekend.
ondertekend.
bestuur vastgesteld
en ten
Ontbreekt de
de handtekening
handtekening van
één van
van hen,
hen, dan
dan wordt
wordt daarvan
daarvan onder
onderopgave
opgavevan
van
Ontbreekt
van één
reden
melding gemaakt.
gemaakt.
reden melding

7.
7.

Het
Het dagelijks
dagelijks bestuur
bestuur is
is belast
belast met
met de
de voorbereiding
voorbereiding van
vande
debegroting,
begroting,de
dejaarrekening
jaarrekening

en
het jaarverslag.
en het
jaarverslag.
8.
8.

Het
bestuur is
is verplicht
verplicht de
de in
in dit
ditartikel
artikelbedoelde
bedoelde bescheiden
bescheiden ten
tenminste
minstezeven
zevenjaar
jaar
Het bestuur
lang te
te bewaren.
bewaren.
lang

Vrijtekening
en vrijwaring
vrijwaring
Vrijtekening en
Artikel 14
14
Artikel
1.
1.

De
stichting zal
zal een
een bestuurder
bestuurder van
van de
de stichting
stichting niet
niet aansprakelijk
aansprakelijk stellen
stellen ter
terzake
zakevan
van
De stichting
schade die
de stichting
stichting lijdt
lijdt als
als gevolg
gevolg van
van enig
enig handelen
handelen of
of nalaten
nalaten van
van een
een
schade
die de
bestuurder.
bestuurder.

2.
2.

De
stichting zal
zal een
een bestuurder
bestuurder schadeloos
schadeloos stellen
stellen ter
ter zake
zake van
van de
deschade
schadedie
diederden
derden
De stichting
lijden
als gevolg
gevolg van
van enig
enig handelen
handelen en/of
en/of nalaten
nalaten van
van een
een bestuurder
bestuurder en
en tot
tot
lijden als
vergoeding waarvan
waarvan een
een bestuurder
bestuurder gehouden
gehoudenisis op
op grond
grond van
van een
vergoeding
een in
in kracht
kracht van
van

gewijsde gegaan
van een
een met
met die
diederde(n)
derde(n)
gewijsde
gegaan rechtelijk
rechtelijkofof arbitraal
arbitraal vonnis
vonnis of
of van
overeengekomen vaststellingsovereenkomst,
lid 33 van
van dit
dit
overeengekomen
vaststellingsovereenkomst,mits
mitsisisvoldaan
voldaan aan
aan de
de in
in lid
artikel genoemde
artikel
genoemde voorwaarden.
voorwaarden.
3.
3.

De
in de
de procedure
procedure hiervoor
hiervoor bedoeld
bedoeld in
in lid
lid 22wordt
wordtmet
metinstemming
instemmingvan
vande
de
De verdediging
verdediging in
stichting
gevoerd. De
De vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst hiervoor
2 kan
kan
stichting gevoerd.
hiervoorbedoeld
bedoeldinin lid
lid 2
uitsluitend
gesloten met
met de
de uitdrukkelijke
uitdrukkelijke schriftelijke
schriftelijke goedkeuring
goedkeuring van
van de
de
uitsluitend worden
worden gesloten
stichting.
De betreffende
betreffende bestuurder
bestuurder dient
dient volledige
volledige medewerking
medewerking aan
aan de
de stichting
stichting tete
stichting. De
geven
bij het
het voeren
voeren van
vandedeverdediging
verdedigingrespectievelijk
respectievelijk bij
bijde
dedesbetreffende
desbetreffende
geven bij
schikkingsonderhandelingen.
schikkingsonderhandelingen.

4.
4.

Aan
de hiervoor
hiervoor in
in lid
lid 11omschreven
omschreven vrijtekening
vrijtekening en
en de
de hiervoor
hiervoor ininlid
lid22omschreven
omschreven
Aan de
vrijwaring
kan een
een bestuurder
bestuurder geen
geen rechten
rechten ontlenen
ontlenen indien:
indien:
vrijwaring kan
-

de schade
schade het
het gevolg
gevolg is
is van
van opzettelijk
opzettelijk of
of bewust
bewust roekeloos
roekeloos gedrag
gedrag van
van de
de
de

-

de betreffende
betreffende bestuurder
bestuurder in
redelijkheid niet
kon menen
menen in
in het
het belang
belang van
van de
de
de
in redelijkheid
niet kon

betreffende
bestuurder;
betreffende bestuurder;
stichting
handelen, waaronder
waaronder mede
mede begrepen
begrepen de
de situatie
situatie dat
dat het
het verweten
verweten
stichting te
te handelen,
handelen
nalaten als
als feitelijk
feitelijk of
of beoogd
beoogd gevolg
gevolg heeft
heeft dat
datde
debetreffende
betreffende
handelen of
of nalaten
bestuurder ofof anderen
anderen in
in welk
welk opzicht
opzicht dan
dan ook
ookonrechtmatig
onrechtmatig worden
worden
bestuurder
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bevoordeeld.
bevoordeeld.
5

5.

Aan de

hiervoor in
in lid
lid 22 omschreven
omschreven
Aan de hiervoor
hiervoor in
in lid
lid 1
1 omschreven
omschreven vrijtekening
vrijtekening en
en de
de hiervoor
vrijwaring
een bestuurder
bestuurder geen
geen rechten
rechten ontlenen
ontlenen voor
voor zover
zover de
de schade
schade als
als
vrijwaring kan
kan een
bedoeld in
in dit
dit artikel
artikel is
is verzekerd
verzekerd en
en wordt
wordt vergoed
vergoed door
door een
een verzekeraar.
verzekeraar.
bedoeld

6.
6.

Onder
schade in
in de
de zin
zin van
van dit
dit artikel
artikel wordt
wordt mede
mede verstaan
verstaan de
deover
overenig
enigte
tevergoeden
vergoeden
Onder schade
bedrag verschuldigde
verschuldigde wettelijke
de proceskosten
proceskosten welke
welke een
een bestuurder
bestuurder isis
bedrag
wettelijke rente,
rente, de
gehouden
voldoen en/of
en/of de
de ten
ten behoeve
behoeve van
van de
de verdediging
verdediging van
vaneen
eenbestuurder
bestuurder
gehouden te
te voldoen
gemaakte rechtsbijstandskosten,
rechtsbijstandskosten, inclusief
van rechtsbijstand
rechtsbijstand bij
bij een
een
gemaakte
inclusiefde
de kosten
kosten van
onderzoek waaraan
waaraan de
de bestuurder
bestuurder zijn
zijn medewerking
medewerking moet
moetverlenen,
verlenen,mits
mitsdeze
dezekosten
kosten
onderzoek
in
redelijkheid zijn
gemaakt en
en in
in redelijke
redelijke verhouding
verhouding staan
staan tot
tot de
de omvang
omvang van
van de
de
in redelijkheid
zijn gemaakt
schade.
schade.

7.
7.

Onder schade
schade in
de zin
zin van
vanditditartikel
artikelworden
wordeneveneens
eveneens aan
aande
debetreffende
betreffende
Onder
in de
bestuurder
zake van
van enig
enig handelen
handelen en/of
en/ofnalaten
nalatendoor
doorautoriteiten
autoriteitenopgelegde
opgelegde
bestuurder ter
ter zake
boetes
begrepen, voor
voor zover
zover vergoeding
vergoeding daarvan
daarvan rechtens
rechtens isis toegestaan.
toegestaan.
boetes begrepen,

8.
8.

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

9.
9.

De vrijtekening
en vrijwaring
vrijwaring voorzien
voorzien in
in dit
dit artikel
artikel blijven
blijven gelden
gelden voor
voor een
een persoon
persoon die
die
De
vrijtekening en
geen bestuurder
bestuurder meer
meer is
is en
en komen
komen ook
ook ten
ten goede
goede aan
aande
deerfgenamen
erfgenamenofoflegatarissen
legatarissen
geen
van de
de bestuurder.
bestuurder.
van

10.
10.

Dit
artikel kan
kan zonder
zonder toestemming
toestemming van
van de
de personen
personen die
dieaanspraak
aanspraakop
opvrijtekening
vrijtekeningen
en
Dit artikel
vrijwaring maken
maken gewijzigd
gewijzigd worden.
worden. Deze
Deze personen
personen kunnen
kunnenechter
echteraanspraak
aanspraakblijven
blijven
vrijwaring
maken
op de
de bescherming
bescherming als
als geboden
geboden door
door dit
dit artikel
artikel voor
voor schade
schade als
alsgevolg
gevolgvan
van
maken op
handelen
of nalaten
nalaten tijdens
tijdens de
de periode
periode dat
dat dit
dit artikel
artikel van
van kracht
kracht
is. is.
handelen of

Statutenwijziging
Statutenwijziging
Artikel
15
Artikel 15
1.
1.

Het
bestuur is
is bevoegd
bevoegd deze
deze statuten
statuten te
te wijzigen.
wijzigen.
Het bestuur

2.
2.

Voor
een besluit
besluit tot
tot statutenwijziging
statutenwijziging is
is een
een twee
twee derde
derde meerderheid
meerderheid van
vande
destemmen
stemmen
Voor een
vereist
in een
een vergadering
vergadering waarin
waarin alle
alle bestuurders
bestuurders aanwezig
aanwezig of
of vertegenwoordigd
vertegenwoordigd
zijn.zijn.
vereist in
Indien in
in deze
deze vergadering
vergadering niet
niet alle
alle bestuurders
bestuurders aanwezig
aanwezig of
of vertegenwoordigd
vertegenwoordigd
zijn,zijn,
Indien
zal
binnen veertien
veertien dagen
dagen na
na het
het houden
houden van
van de
de eerste
eerste vergadering
vergadering een
een tweede
tweede
zal binnen
vergadering worden
meer van
van de
de helft
helft van
van het
het
vergadering
worden bijeen
bijeen geroepen
geroepen waarin
waarin alsdan,
alsdan, mits
mits meer
aantal bestuurders
bestuurders aanwezig
met twee
twee derde
derde van
van de
deuitgebrachte
uitgebrachtestemmen
stemmen
aantal
aanwezig is,
is, met
besluiten
omtrent een
een zodanig
zodanig voorstel
voorstel kunnen
kunnen worden
wordengenomen.
besluiten omtrent
genomen.

3.
3.

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

4.
4.

De
wijziging moet
moet op
op straffe
straffe van
van nietigheid
nietigheid bij
bij notariële
notariële akte
aktetot
totstand
standkomen,
De wijziging
komen.ledere
Iedere
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bestuurder is
is afzonderlijk
afzonderlijk bevoegd
bevoegd de
de desbetreffende
desbetreffende akte
aktete
tedoen
doenverlijden.
verlijden.
5.
5.

De bestuurders
zijn verplicht
van de
De
bestuurders zijn
verplicht een
een authentiek
authentiek afschrift
afschrift van
de wijziging
wijziging en
en de
de

gewijzigde
statuten neer
neer te
te leggen
leggen ten
ten kantore
kantore van
van het
het handelsregister
handelsregister van
van de
de Kamer
Kamer
gewijzigde statuten
van Koophandel
Koophandel binnen
binnen welk
welk ressort
ressort de
de stichting
stichting isisgevestigd.
van
gevestigd.
6.
6.

Het
in dit
dit artikel
artikel bepaalde
bepaalde geldt
geldt mutatis
mutatis mutandis
mutandis voor
voor een
een besluit
besluit tot
totjuridische
juridischefusie
fusie
Het in
en/of
splitsing.
en/of splitsing.

Ontbinding
Ontbinding en
en vereffening
vereffening
Arti
kei 16
16
Artikel
1.
1.

Het
bestuur is
is bevoegd
bevoegd de
de stichting
stichting te
te ontbinden.
ontbinden. Op
Op het
hetbesluit
besluittot
totontbinding
ontbindingisishet
het
Het bestuur
bepaalde in
in artikel
artikel 15
15 lid
lid 2
en 3
3 van
van overeenkomstige
overeenkomstigetoepassing.
bepaalde
2 en
toepassing.

2.
2.

De
stichting blijft
blijft na
na haar
haar ontbinding
ontbinding voortbestaan,
voortbestaan, voor
voor zover
zover dit
dit voor
voor de
devereffening
vereffening
De stichting
van haar
haar vermogen
vermogen nodig
nodigis.
van
is.

3.
3.

Na ontbinding
ontbinding geschiedt
geschiedt de
vereffening door
door de
de bestuurders,
bestuurders, of
of door
door een
een door
door het
het
Na
de vereffening
bestuur
aan te
te wijzen
wijzen (rechts)perso(o)n(en).
(rechts)perso(o)n(en).
bestuur aan

4.
4.

Gedurende
vereffening blijven
blijven de
de bepalingen
bepalingen van
van deze
deze statuten
statuten zoveel
zoveel mogelijk
mogelijk
Gedurende de
de vereffening
van kracht.
kracht.
van

5.
5.

Een eventueel
eventueel batig
batig saldo
saldo wordt
wordt uitgekeerd
uitgekeerd aan
aan een
een door
door het
het bestuur
bestuur aan
aantetewijzen
wijzen
Een
fiscaal erkende
erkende algemeen
algemeen nut
nut beogende
beogende instelling,
instelling, waarvan
waarvan het
het doel
doelzoveel
zoveelmogelijk
mogelijk
fiscaal
met
het doel
doel van
van de
de stichting
stichting overeenkomt.
overeenkomt.
met het

6.
6.

Na
afloop van
van de
de vereffening
vereffening blijven
blijven de
de boeken
boeken en
enbescheiden
bescheiden van
van de
deontbonden
ontbonden
Na afloop
stichting
gedurende de
de bij
bij de
de wet
wet voorgeschreven
voorgeschreven termijn
termijn onder
onder berusting
berusting van
van de
de door
door
stichting gedurende
de
vereffenaars aangewezen
aangewezen persoon.
persoon.
de vereffenaars

Slotbepaling
Slotbepaling

Artikel 17
17
Artikel
In
waarin zowel
zowel de
de wet
wet als
als deze
deze statuten
statuten niet
niet voorzien,
voorzien,beslist
beslisthet
hetbestuur.
bestuur. —
In alle
alle gevallen,
gevallen, waarin
Eerste
Eerste boekjaar
boekjaar -- verlengd
verlengd boekjaar
boekjaar

Artikel 18
18
Artikel
Het
eerste boekjaar
boekjaar van
de stichting
stichting is
is een
een verlengd
verlengd boekjaar
boekjaar en
loopt tot
tot en
en met
met
Het eerste
van de
en loopt
éénendertig december
Dit artikel
artikel vervalt
vervalt samen
samen met
met zijn
zijn opschrift
opschrift na
na
éénendertig
december tweeduizend
tweeduizend dertien.
dertien. Dit
verloop van
van het
het eerste
eerste boekjaar.
boekjaar.
verloop
Slotverklaring
Slotverklaring
Ten slotte
slotte verklaren
bestuurders worden
worden benoemd:
benoemd:
Ten
verklaren de
de Oprichters
Oprichters dat
dat voor
voor de
de eerste
eerste maal
maal tot
tot bestuurders
-

de
heer Pieter
Adrianus Wilhelmus
Wilhelmus Piepers,
Piepers, voornoemd,
het
de heer
Pieter Adrianus
voornoemd, als
als voorzitter
voorzitter van
van het

-

de heer
de
heer

-

mevrouw Anja
Anja Oskamp,
mevrouw
Oskamp, geboren
Rotterdam op
op drie
drie augustus
augustus negentienhonderd
negentienhonderd
geboren te
te Rotterdam

bestuur
en dagelijks
dagelijks bestuurder;
bestuurder;
bestuur en
Johannes Gerrit
Gerrit Leendert
Leendert
Johannes

van
der Wees,
Wees, voornoemd,
voornoemd, als
als
van der
secretaris/penningmeester
van het
het bestuur
bestuur en
en dagelijks
dagelijks bestuurder;
bestuurder;
secretaris/penningmeester van

zevenenvijftig;
zevenen
vijftig;
-

de heer
Cornelis Petrus
de
heer Christiaan
Christiaan Cornells
Petras Kluiters,
Kluifere, geboren
Utrecht op
op drieëntwintig
drieëntwintig
geboren te
te Utrecht
december negentienhonderd
achtenvijftig;
december
negentienhonderd achtenvijftig;

-

de heer
de
heer Adrianus
Adrianus Roelant
Roelant Lodder,
Lodder, geboren
Amstelveen op
op zeven
zeven augustus
augustus
geboren te
te Amstelveen
negentienhonderd zevenenzestig.
zevenenzestig.
negentienhonderd
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De
personen zijn
zijnmij,
bekend.
De verschenen
verschenen personen
mij,notaris,
notaris,
bekend.
Deze akte
wordt verleden
verleden te
te Amsterdam
Amsterdam op
op de
de datum
datum vermeld
vermeld in
in de
de aanhef
aanhef van
vandeze
dezeakte.
akte.
Deze
akte wordt
De
zakelijke
inhoud
van
deze
akte
wordt
door
mij,
notaris,
aan
de
verschenen
personen
De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen personen
meegedeeld en
en toegelicht,
toegelicht, waarbij
waarbij ik,
ik, notaris,
notaris, de
de verschenen
verschenen personen
personen wijs
wijsop
opde
degevolgen
gevolgen
meegedeeld
die
uit de
de inhoud
inhoud van
van de
de akte
akte voortvloeien.
voortvloeien. De
De verschenen
verschenen personen
personen verklaart
verklaart ten
tenslotte
slottetijdig
tijdig
die uit
van
inhoud van
van deze
deze akte
akte kennis
kennis te
te hebben
hebben genomen
genomen en
en met
met die
die inhoud
inhoud en
en de
de beperkte
beperkte
van de
de inhoud
voorlezing
van de
de akte
akte in
in te
te stemmen.
stemmen.
voorlezing van
Onmiddellijk na
voorlezing van
ten minste
minste die
diegedeelten
gedeelten waarvan
waarvan de
dewet
wetvoorlezing
voorlezing
Onmiddellijk
na voorlezing
van ten
voorschrijft,
wordt
de
akte
door
de
verschenen
personen
en
mij,
notaris,
ondertekend.
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.
(w.g.
verschenen personen
personen en
en de
de notaris)
notaris)
(w.g. de
de verschenen
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