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Zaaknummer 20170878/AW 

STATUTENWIJZIGING 
NEDERLANDSE CYSTIC FIBROSIS STICHTING 

Op elf juli tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, Meester Jacobus  ------  
Renaldus Schuurman, notaris te Wierden: ----------------------------------------------  
mevrouw Aletta Wittenberg-Huzen, te dezer zake wonende te 7642 GP  ------  
Wierden, Almelosestraat 42a, geboren Noordoostpolder op zes november  ---  
negentienhonderd twee en zestig. ---------------------------------------------------------  
De comparante verklaarde ter uitvoering van het op een en dertig mei  --------  
tweeduizend zeventien (31-05-2017) buiten vergadering genomen besluit  ----  
van de directie van de stichting: Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting,  ---  
gevestigd te Baarn, kantoorhoudende te 3744 MG Baarn, Dr. Albert  -----------  
Schweitzerweg 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van  ----  
Koophandel onder nummer 41188408 -bij welk besluit zij tevens is  -------------  
gemachtigd tot het passeren van deze akte- de statuten van de stichting te  --  
wijzigen. -------------------------------------------------------------------------------------------  
De raad van toezicht van de stichting heeft op een en dertig mei tweeduizend 
zeventien (31-05-2017) het besluit tot statutenwijziging goedgekeurd.  ---------  

INLEIDING -------------------------------------------------------------------------------  
1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte op elf maart  --------------------

negentienhonderd negenenzestig. ---------------------------------------------------
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële  ----

akte op vijftien januari tweeduizend negen verleden voor een waarnemer
van notaris mr D.R. de Lange, te Rotterdam. --------------------------------------

STATUTENWIJZIGING ---------------------------------------------------------------  
Ter uitvoering van bovengenoemde besluiten verklaarde de comparante de  -  
statuten van de stichting geheel te wijzigen zodat zij komen te luiden als  -----  
volgt: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
NAAM, ZETEL EN DUUR --------------------------------------------------------------------  
Artikel 1. ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De stichting draagt de naam: ----------------------------------------------------------

NEDERLANDSE CYSTIC FIBROSIS STICHTING.------------------------------
2. De stichting kan aan het maatschappelijk verkeer deelnemen onder de  --

verkorte naam: NCFS. -------------------------------------------------------------------
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Baarn. -----------------------------------------
4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ------------------------------------
DOEL ----------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2. ------------------------------------------------------------------------------------------
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1. De stichting heeft ten doel: -------------------------------------------------------------  
 a. het vormen van een landelijke organisatie ter behartiging van de  -----  

belangen van cystic fibrosis patiënten; -----------------------------------------  
 b. het bevorderen van al hetgeen kan bijdragen tot verlichting van de  --  

medische, materiële en andere maatschappelijke zorgen van deze  --  
patiënten en hun omgeving en het verrichten van alle handelingen  --  
welke met het vorenstaande, direct of indirect verband houden. -------  

2. De stichting tracht haar doe onder meer te verwezenlijken door: ------------  
 a. - Het vormen van een kenniscentrum rond de ziekte cystic fibrosis,  

hierna ook te noemen: CF, voor patiënten en andere  ---------------  
stakeholders, het behartigen van belangen voor patiënten en het   
scheppen van voorwaarden zodat cystic fibrosis patiënten,  -------  
hierna ook te noemen: CF-patiënten, gebruik kunnen maken van   
passende behandelingen alles met inachtneming van het  ---------  
reglement CBF keur; ----------------------------------------------------------  

  - Het leggen van contacten en het onderhouden daarvan met  ------  
soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland; --------------------  

  - De voor een en ander vereiste middelen bijeen te brengen via  ---  
fondswerving, te beheren en te besteden; -------------------------------  

 b. het uitlenen van gelden en/of het doen van schenkingen ten behoeve  
van het uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek naar de medische  
behandeling van cystic fibrosis patiënten. -------------------------------------  

VERMOGEN -------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 3. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: --------------------------  
a. het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemd kapitaal;----  
b. subsidies en donaties; -------------------------------------------------------------------  
c. schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------------------------------------------  
d. alle overige wettige verkrijgingen en baten. ----------------------------------------  
BESTUUR ----------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 4. ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie, bestaande uit  

één of meer directeuren. Slechts natuurlijke personen kunnen tot  ---------  
directeur worden genoemd. De raad van toezicht stelt het aantal  ----------  
directeuren vast. ---------------------------------------------------------------------------  

2. Directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van   
toezicht. De benoeming geldt voor een periode van maximaal vijf jaar,  ---  
tenzij de directeur in dienstverband tot de stichting staat, in welk geval de  
benoeming voor onbepaalde duur is toegestaan. Een directeur kan te  ---  
allen tijde worden herbenoemd. -------------------------------------------------------  

3. De raad van toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is  ---  
ontstaan daarin voorzien. ---------------------------------------------------------------  
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 Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur is de raad van  ---------  
toezicht dan wel een door de raad van toezicht daartoe aangewezene  ---  
tijdelijk bevoegd, respectievelijk met het bestuur belast. -----------------------  

 De raad van toezicht heeft het recht om ook ingeval er geen sprake is  ---  
van ontstentenis of belet van een directeur een persoon, als bedoeld in  -  
de vorige zin aan te wijzen, die alsdan tijdelijk met het medebestuur is  ---  
belast. Krijgt dat lid van de raad van toezicht de titel “directeur” dan mag   
hij geen lid meer van de raad van toezicht zijn. -----------------------------------  

4. Een directeur ontvangt voor zijn werkzaamheden een door de raad van  -  
toezicht te bepalen inkomen, alsmede een redelijke vergoeding voor de  -  
door hem ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. --------------------  

 De vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader   
toegelicht. -----------------------------------------------------------------------------------  

5. De bestuursfunctie van een directeur eindigt: -------------------------------------  
 a. door diens overlijden; ---------------------------------------------------------------  
 b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ------------------------  
 c. bij schriftelijke ontslagneming; ----------------------------------------------------  
 d door ontslag, verleend door de raad van toezicht; --------------------------  
 e. door aanvaarding van een benoeming tot lid van de raad van  ---------  

toezicht; ---------------------------------------------------------------------------------  
 f. door ontslag op grond van het Burgerlijk Wetboek; ------------------------  
 g. als de tijdelijke aanstelling zoals bedoeld in lid 2 voorbij is; --------------  
 h. indien hij gaat voldoen aan één van de incompatibiliteiten als  ---------  

omschreven in lid 6 van dit artikel. ----------------------------------------------  
6. Tot directeur kunnen niet worden benoemd: ---------------------------------------  
 a. familieleden van een directeur of een lid van de raad van toezicht tot   

en met de vierde graad, alsmede personen die met een directeur of  -  
een lid van de raad van toezicht of diens familieleden tot en met de  -  
vierde graad een gemeenschappelijke huishouding voeren; ------------  

 b. een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of  ----------  
werknemer van: ----------------------------------------------------------------------  

  - een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde  ------  
gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; ---  

  - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld  ----  
waardeerbare rechtshandelingen verricht,-------------------------------  

  Tenzij ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is   
van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn  ----  
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. ------------------------------  

 Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een  -------------  
rechtspersoon of entiteit die statutair –direct of indirect- met de stichting  -  
is verbonden. -------------------------------------------------------------------------------  



  Blad - 4- 

7. Met het directeurschap is onverenigbaar de hoedanigheid van  -------------  
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van   
een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld  --------------  
waardeerbare rechtshandelingen verricht.  ----------------------------------------  

 Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag.  ------------------  
8. Een directeur ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als  -------  

bedoeld in dit artikel voordoet, dient de raad van toezicht hiervan  ----------  
onverwijld op de hoogte te stellen. De directeur informeert hieromtrent op  
de eerst mogelijke vergadering van de raad van toezicht. ---------------------  

9. Het bepaalde hierboven is niet van toepassing indien en voor zolang ten   
aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van  ------  
consolidatie conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen. -----------  

10. Het bepaalde in lid 6 is niet van toepassing op de directeur die door of ---  
met instemming van de raad van toezicht is benoemd als bestuurder of  -  
toezichthouder van de ontvangende entiteit. --------------------------------------  

 Op rechtshandelingen met de ontvangende entiteit in het bepaalde de  ---  
bepaling met betrekking tot belangenverstrengeling van toepassing. ------  

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING --------------------  
Artikel 5. ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De directie is belast met het besturen van de stichting. ------------------------  
2. De directie heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding   

van de stichting en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten. --  
3. De directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte,  ---------------  

onverminderd het bepaalde in artikel 5A. De bevoegdheid tot  ---------------  
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende  --  
directeuren. De in lid 9 van artikel 4 bedoelde directeuren mogen –buiten  
vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur- de  
stichting niet vertegenwoordigen. -----------------------------------------------------  

4. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor  ---------  
besluiten omtrent: -------------------------------------------------------------------------  

 - het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële  ---------  
meerjarenraming; --------------------------------------------------------------------  

 - het wijzigen van bankrelaties van de stichting; ------------------------------  
 - het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen  -  

van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten  -  
laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van   
toezicht is goedgekeurd; -----------------------------------------------------------  

 - het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; -----------------  
 - het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance  ---  

van betaling van de stichting; -----------------------------------------------------  
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die  -  

van strategisch grote betekenis is voor de stichting: deelneming van   
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een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de  --  
stichting of beëindigen daarvan; -------------------------------------------------  

 - het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de  ---  
begroting zijn opgenomen en een door de raad van toezicht vast te  -  
stellen bedrag te boven gaan; ----------------------------------------------------  

 - het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of  --  
bezwaren van registergoederen; ------------------------------------------------  

 - het sluiten 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. ----  

5. De raad van toezicht is, in aanvulling op het bepaalde in lid 4, bevoegd --  
door hem, in zijn daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven  ------  
besluiten van de directie aan zijn voorafgaande goedkeuring te  ------------  
onderwerpen. -------------------------------------------------------------------------------  

6. De directie kan volmacht verlenen aan één of meer derden, om de  -------  
stichting binnen de grenzen van bedoelde volmacht te  ------------------------  
vertegenwoordigen. -----------------------------------------------------------------------  

7. In directievergaderingen heeft iedere directeur het recht tot het  ------------  
uitbrengen van een stem. ---------------------------------------------------------------  

8. Besluiten van de directie worden genomen met absolute meerderheid  ---  
van stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. Op  -  
verzoek van de meest gerede directeur kan de raad van toezicht het  -----  
besluit nemen, welk besluit alsdan geldt als directiebesluit. -------------------  

9. Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden  ----------  
genomen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de directie het  -  
stuk waarin de besluitvorming vast ligt, hebben getekend. --------------------  

TEGENSTRIJDIG BELANG -----------------------------------------------------------------  
Artikel 5A ----------------------------------------------------------------------------------------  
In alle gevallen, waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een  --  
directeur of met een lid van de raad van toezicht, wordt de stichting  ------------  
vertegenwoordigd door twee leden van de raad van toezicht, die zelf geen ---  
tegenstrijdig belang met de stichting mogen hebben. --------------------------------  
Onder een tegenstrijdig belang wordt in ieder geval verstaan een  ---------------  
verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van artikel 4 lid 1.E   
van het Reglement CBF-Keur 2009 of van het Reglement CBF-Keur dat op  -  
dat moment van toepassing is en doet zich onder andere voor indien sprake   
is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de   
stichting en: --------------------------------------------------------------------------------------  
1. de in de aanhef van artikel 4 lid 1.E van het Reglement CBF-Keur 2009  -  

(of van het Reglement CBF-Keur dat op dat moment van toepassing is)  -  
genoemde personen; ---------------------------------------------------------------------  



  Blad - 6- 

2. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de  -  
in de aanhef van artikel 4 lid 1.E van het Reglement CBF-Keur 2009 (of  -  
van het Reglement CBF-Keur dat op dat moment van toepassing is)  -----  
genoemde personen, en/of -------------------------------------------------------------  

3. rechtspersonen waarvan de hierboven onder 1 en 2 genoemde personen  
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. ------------------------------  

In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van een  -  
directeur of lid van de raad van toezicht, dient het desbetreffende lid dit te  ---  
melden aan de directie of de raad van toezicht waarin hij of zij zitting heeft.  --  
Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en  ---------------  
besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het  ----------------  
desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor  ------  
besluitvorming is behaald. --------------------------------------------------------------------  
RAAD VAN TOEZICHT -----------------------------------------------------------------------  
Artikel 6. ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van  --  

zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht,  ------------  
bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.  

2. De leden van de raad van toezicht treden periodiek af.  ------------------------  
 Benoemingen geschieden voor een periode van vier jaar.  --------------------  
 De leden van de raad van toezicht kunnen maximaal twee maal worden   

herbenoemd. -------------------------------------------------------------------------------  
3. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. ----------------------  
4. Naast de taken en bevoegdheden, die aan de raad van toezicht in of  -----  

krachtens andere bepalingen van deze statuten worden opgedragen of  -  
toegekend, behoort tot zijn taak casu quo bevoegdheid: -----------------------  

 - de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht;  
 - het vaststellen binnen de grenzen van lid 1 van dit artikel van het  ----  

aantal leden van de raad van toezicht; -----------------------------------------  
 - het vaststellen van de bezoldigingen dan wel kostenvergoedingen  ---  

van de directie; -----------------------------------------------------------------------  
 - het vaststellen van de kostenvergoeding van de leden van de raad  --  

van toezicht. ---------------------------------------------------------------------------  
 De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen  ------------  

middellijke of onmiddellijke bezoldiging. --------------------------------------------  
 Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting   

gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden –niet in de  ------  
hoedanigheid van toezichthouder- wordt niet als bezoldiging aangemerkt.  

 Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en  -----  
nader toegelicht. De raad van toezicht kan zijn leden een niet  --------------  
bovenmatige vacatievergoeding toekennen. ---------------------------------------  
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5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het --  
bestuur. --------------------------------------------------------------------------------------  

6. Het bepaalde in artikel 4 leden 5 en 6 is van overeenkomstige toepassing  
op leden van de raad van toezicht, met dien verstande dat het  -------------  
lidmaatschap van de raad van toezicht kan eindigen door zijn ontslag  ----  
verleend door de gezamenlijke overige leden van de raad van toezicht en  
door het aanvaarden van een benoeming tot directeur. Het bepaalde in  -  
artikel 4 lid 5 sub e geldt niet als beëindigingsgrond voor het  ----------------  
lidmaatschap van de raad van toezicht. ---------------------------------------------  

7. De directie heeft slechts toegang tot de vergaderingen van de raad van  -  
toezicht indien zij daartoe is uitgenodigd. -------------------------------------------  

8. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening  ---  
van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts ----  
aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de  ---------------------  
aangelegenheden de stichting die deze mocht verlangen. --------------------  

 De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van   
alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting: ieder lid  ---  
van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik   
zijnde ruimten en terreinen. ------------------------------------------------------------  

9. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de  --------  
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. ---  

10. De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als meer   
dan de helft van zijn in functie zijnde leden in persoon ter vergadering  ---  
aanwezig is. Besluiten worden genomen met absolute meerderheid van   
stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. ------------  

 Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal   
leden aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de  -------------  
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe  -------  
vergadering bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan   
de orde wordt gesteld. -------------------------------------------------------------------  

 Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan twee en niet  ----  
later dan vier weken na de eerste vergadering. -----------------------------------  

 In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden  ---------  
genomen met algemene stemmen ongeacht het aantal aanwezige of  ----  
vertegenwoordigde leden, met een minimaal aantal stemmen van twee. -  

11. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van  -  
een stem. ------------------------------------------------------------------------------------  

12. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering  --------  
worden genomen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad   
van toezicht het stuk waarin de besluitvorming vastligt, hebben getekend.  

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN VAN DE DIRECTIE EN DE   
LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT -----------------------------------------------  
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Artikel 7. ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Ten minste vier maal per jaar komen de directie en de leden van de raad  

van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking  ---  
van de algemene lijnen van het gevoerde en het in de toekomst te  --------  
voeren beleid. ------------------------------------------------------------------------------  

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn  ------  
directie en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd. -----------------------------  

3. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van   
de raad van toezicht. ---------------------------------------------------------------------  

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN ---------------------------------------------------------  
Artikel 8. ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ------------------  
2. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de stichting  --------  

afgesloten. Daaruit worden een balans en een staat van baten en lasten   
over het afgelopen boekjaar opgemaakt, alsmede een begroting van  -----  
baten en lasten van het lopende boekjaar, welke stukken binnen zes  -----  
maanden na afloop van het boekjaar ter vaststelling gereed dienen te  ---  
zijn, vergezeld van een accountantsrapport. ---------------------------------------  

3. De voorzitter van de raad van toezicht verstrekt de opdracht aan een  ----  
accountant zodanig dat aan de normen van het Reglement CBF-Keur  ---  
2009 (of van het Reglement CBF-Keur dat op dat moment van  -------------  
toepassing is) wordt voldaan. De raad van toezicht kan deze opdracht te   
allen tijde intrekken. ----------------------------------------------------------------------  

4. De vastgestelde balans en staat van baten en lasten, alsmede de  ---------  
begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar behoeven de   
goedkeuring van de raad van toezicht. ----------------------------------------------  

 De goedkeuring strekt de directie tot decharge voor het door haar  ---------  
gevoerde beheer. -------------------------------------------------------------------------  

5. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden   
gedurende de wettelijke termijnen te bewaren. -----------------------------------  

REGLEMENTEN -------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 9. ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De directie is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die  --------------  

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ---  
Het besluit tot vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de  ---  
raad van toezicht. -------------------------------------------------------------------------  

2. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ---------  
3. De directie is te allen tijde bevoegd reglementen te wijzigen of op te  ------  

heffen.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 Het besluit tot opheffing of wijziging is onderworpen aan de goedkeuring   

van de raad van toezicht. ---------------------------------------------------------------  
WERKGROEPEN EN COMMISSIES -----------------------------------------------------  
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Artikel 10. ----------------------------------------------------------------------------------------  
1. De directie is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde  ---------  

onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door werkgroepen en/of  -----  
commissies. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. De leden van de werkgroepen en commissies worden benoemd en  -------  
ontslagen door de directie.--------------------------------------------------------------  

FINANCIELE AUDIT COMMISSIE --------------------------------------------------------  
Artikel 10A. --------------------------------------------------------------------------------------  
1. De stichting kent een financiële audit commissie die uit leden van de  -----  

raad van toezicht bestaat.---------------------------------------------------------------  
2. De leden van de financiële audit commissie worden benoemd, geschorst   

en ontslagen door de raad van toezicht. --------------------------------------------  
3. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de samenstelling en  

werkwijze van de financiële audit commissie nader wordt geregeld en  ---  
kan dat reglement wijzigen. ------------------------------------------------------------  

4. De taak van de financiële audit commissie is: -------------------------------------  
 - het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de   

stichting in het algemeen en voorts; --------------------------------------------  
 - de toetsing van de werking van de controle op de interne  ---------------  

administratieve organisatie, in het bijzonder de betalingsorganisatie. -  
 De verantwoordelijkheid voor de financiële audit commissie ligt bij de  ----  

raad van toezicht. -------------------------------------------------------------------------  
STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------------------------------------  
Artikel 11. ----------------------------------------------------------------------------------------  
1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen. --------------------------------  
 Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van   

de raad van toezicht. ---------------------------------------------------------------------  
2. 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, bij de oproeping te worden gevoegd.   
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste veertien  ----  
dagen. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële  
akte is opgemaakt. ------------------------------------------------------------------------  

4. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een  --  
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij   
het handelsregister van de Kamer van Koophandel. ----------------------------  

5. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit  -----  
haar statuten blijken dat het vermogen van de stichting bij de fusie of  ----  
splitsing geeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming  --  
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van de rechter anders mogen besteed dan vóór de fusie of splitsing was   
voorgeschreven. ---------------------------------------------------------------------------  

ONTBINDING EN VEREFFENING --------------------------------------------------------  
Artikel 12. ----------------------------------------------------------------------------------------  
1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. ---------------------------------  
 Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 van  ----------  

overeenkomstige toepassing. ----------------------------------------------------------  
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot  -------  

vereffening van haar vermogen nodig is. -------------------------------------------  
3. De vereffening geschiedt door de directie, tenzij de raad van toezicht  ----  

anders besluit.------------------------------------------------------------------------------  
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de  -------  

stichting inschrijving geschiedt in het register als bedoeld in artikel 11 lid   
4. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel  -------  
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, dan wel dient  
te worden overgedragen aan een andere door de bevoegde instantie  ----  
binnen de belastingdienst als algemeen nut beogende erkende instelling.  

JURIDISCHE FUSIE OF SPLITSING -----------------------------------------------------  
Artikel 13. ----------------------------------------------------------------------------------------  
1. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht als zij een  -  

voorstel tot juridische fusie of splitsing wil doen. ----------------------------------  
2. Het vermogen dat bij een juridische fusie of splitsing door een andere  ---  

rechtspersoon van de stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten  ---  
daarvan, mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden   
besteed dan conform het huidige doel van de stichting. ------------------------  

SLOTBEPALING -------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 13. ----------------------------------------------------------------------------------------  
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist  -  
de raad van toezicht. --------------------------------------------------------------------------  

AANGEHECHTE STUKKEN --------------------------------------------------------  
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: ---------------------------------  
- bestuursbesluit tot statutenwijziging; -------------------------------------------------  
- goedkeuringsbesluit Raad van Toezicht. -------------------------------------------  

SLOT --------------------------------------------------------------------------------------  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ---------------------------------------  
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven  
en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen   
uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft  ------  
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor   
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het verlijden van deze akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen,   
van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud  -----  
daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te  -  
Wierden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de  --------------  
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. --------------  
  


