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STATUTENWIJZIGING
Stichting De Regenboog Groep
Mr M.R. Meijer
Mr C. Hagendijk
notarissen
Keizersgracht 695-699
1017 DW Amsterdam
T +31 (0)20-531 70 70
info@meijernotarissen.nl

Heden, twintig oktober tweeduizend éénentwintig,
verscheen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam:
mevrouw mr Justine Simone Adriana Groen, werkzaam bij mr M.J. Meijer c.s., notarissen, te
dezen woonplaats kiezende 1017 DW Amsterdam, Keizersgracht 695, geboren te Steenwijk
op negentien juli negentienhonderd vijfennegentig
(“comparant”).
De comparant, verklaarde vooraf:
- In de vergadering van de Raad van Toezicht van Stichting De Regenboog Groep, een
stichting, met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Droogbak 1 D, 1013 GE
Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41198390 (de
“stichting”) is besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, waarvan blijkt uit
de notulen, welke aan deze akte zijn gehecht, bij welk besluit de comparant werd
gemachtigd om de akte van statutenwijziging te tekenen.
- De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging de dato
negentien december tweeduizend zeventien, verleden voor mr J. Borren, destijds
notaris te Amsterdam.
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit en
ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren dat de statuten van de stichting worden
gewijzigd als volgt:
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. De stichting is genaamd: Stichting De Regenboog Groep.
De stichting zal verschillende merken voeren, waaronder 1) Interkerkelijke zorg en
opvang van verslaafden en dak- en thuislozen, 2) AMOC, centrum voor hulpverlening
aan buitenlanders met drugsproblemen 3) Inloophuizen Amsterdam, 4) Amsterdamse
Vriendendiensten, sociale ondersteuning voor personen met psychiatrische
problemen.
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.
DOEL EN MIDDELEN
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ARTIKEL 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. werkzaam te zijn en activiteiten te ontwikkelen en te beheren ten dienste van hen,
die dakloos en/of thuisloos zijn, zowel ingezetenen, als niet-ingezetenen met of
zonder verblijfstitel, verdovende, stimulerende en/of geestverruimende middelen
gebruiken, dan wel zich op voor hen schadelijke wijze bezig houden met
kansspelen, of die in de invloedssfeer van gebruikers/dealers van deze middelen
(dreigen te) komen, alsmede van verslaafden die HIV-geïnfecteerd zijn en van exverslaafden die hulp zoeken, alswel personen die in de prostitutie werken;
b. werkzaam te zijn en activiteiten te ontwikkelen en te beheren voor personen met
psychiatrische en psychosociale problemen en voor (ex-) psychiatrische cliënten,
die in een isolement zijn geraakt of dreigen te geraken;
c. sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen en mede daarom
voorzieningen te ontwikkelen voor bovengenoemde doelgroepen;
d. zich kritisch te bezinnen op de factoren in Nederland en de Europese Unie, die er
toe bijdragen dat bovenstaande doelgroepen in de marge van de samenleving
terechtkomen en behulpzaam te zijn bij het langs politieke en maatschappelijke
weg zoeken naar nationale en internationale oplossingen om een betere positie
voor de doelgroep te bewerkstelligen;
e. families en relaties van de doelgroepen te begeleiden,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door activiteiten te ontplooien
onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur binnen de door de Raad van
Toezicht als zodanig aangewezen werkterreinen.
3. Indien de doelstelling van de stichting wijzigt, waardoor het vermogen en/of de
vruchten daarvan, dat de stichting heeft verkregen onder algemene titel krachtens een
juridische fusie met Stichting Amsterdamse Vriendendiensten, waarbij
laatstgenoemde stichting ophield te bestaan, anders zal worden besteed dan door de
Stichting Amsterdamse Vriendendiensten voor de fusie, dient voorafgaande
toestemming van de rechter te Amsterdam te worden verkregen, een en ander in
overeenstemming met artikel 18 lid 6 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
4. Indien de doelstelling van de stichting wijzigt, waardoor het vermogen en/of de
vruchten daarvan, dat de stichting heeft verkregen onder algemene titel krachtens een
juridische fusie met Stichting Amsterdams Oecumenisch Centrum (Centrum voor
Hulpverlening aan Buitenlanders) en Stichting vrienden van AMOC, waarbij de twee
laatstgenoemde stichtingen ophielden te bestaan, anders zal worden besteed dan door
de Stichting Amsterdams Oecumenisch Centrum (Centrum voor Hulpverlening aan
Buitenlanders) en Stichting vrienden van AMOC voor de fusie, dient voorafgaande
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toestemming van de rechter te Amsterdam te worden verkregen, een en ander in
overeenstemming met artikel 18 lid 6 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
5. De stichting heeft geen winstoogmerk.
VERMOGEN
ARTIKEL 3
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- schenkingen, legaten en erfstellingen;
- contributie, donaties en adoptiegelden;
- subsidies; alsmede
- andere verkrijgingen.
RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 4
1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de stichting
en de uitvoering van haar programma's en activiteiten.
2. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur alsmede zijn interne handelswijze
worden nader bij reglement uitgewerkt. Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad
van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur bestaat uit tenminste één (1) lid. Indien de Raad van Bestuur uit
meerdere leden bestaat mogen tussen deze leden geen nauwe familie- of vergelijkbare
relatie waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd
partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de tweede
graad bestaan.
4. Leden van de Raad van Bestuur mogen tevens niet zijn oprichter of lid van de Raad van
Toezicht van de stichting.
5. Leden van de Raad van Bestuur mogen tevens niet zijn 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.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of
entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
6. Het bepaalde in lid 5 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct
of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire
doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot
benoeming van de raad van toezicht van de stichting is toegestaan tot ten hoogste
een derde van het aantal leden;
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niet meer dan een derde van het aantal leden mag bestaan uit de onder lid 5 van
dit artikel genoemde personen.
7. Het bepaalde in lid 5 en 6 van dit artikel geldt niet indien en voor zover sprake is van
consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen.
8. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.
9. De Raad van Toezicht benoemt een lid van de Raad van Bestuur tot voorzitter.
10. De leden van de Raad van Bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele
herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Ingeval een
lid van de Raad van Bestuur een dienstverband met de stichting heeft, kan deze ook
voor onbepaalde tijd als lid van de Raad van Bestuur worden benoemd.
Ingeval een lid van de Raad van Bestuur een dienstverband met de stichting heeft,
wordt deze jaarlijks beoordeeld door de Raad van Toezicht dan wel door een door haar
ingestelde beoordelingscommissie volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld
beoordelingsreglement.
11. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de Raad van Bestuur, dient de Raad
van Toezicht onverwijld, echter binnen een termijn van drie (3) maanden in de
vacature(s) te voorzien.
12. Mocht(en) in de Raad van Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur, of vormt het
enige overblijvende lid van de Raad van Bestuur, niettemin een wettig bestuur.
13. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur
wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een medewerker van de stichting of een
persoon buiten de stichting die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn
aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de
bestuursleden gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar zijn
door ziekte of andere oorzaken.
14. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van
Toezicht.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
ARTIKEL 5
1. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in de gemeente waar de
stichting haar zetel heeft.
2. Ieder jaar worden tenminste zes (6) vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien
één van de andere leden van de Raad van Bestuur daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de
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vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde door de
voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der
vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Zolang in een vergadering van de Raad van Bestuur alle in functie zijnde leden van de
Raad van Bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden over alle
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen
niet in acht genomen.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven kan de Raad van
Bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van de in functie zijnde leden persoonlijk deelneemt aan de vergadering.
Een lid van de Raad van Bestuur kan zich ter vergadering door een mede lid van de
Raad van Bestuur bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van
de Raad van Bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex of
per telefax of per e-mail hun mening te uiten en geen hunner zich verzet tegen deze
wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van
de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
Besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij stakende stemmen wordt een nieuwe vergadering uitgeroepen. Bij het
wederom staken van stemmen wordt het punt voor een bindende uitspraak voorgelegd
aan de Raad van Toezicht.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de
stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door één der
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andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering hebben gefungeerd.
16. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel
van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander
communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Bestuur door alle
anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
17. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden
onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden
genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 6
1. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt, mits het bestuur daartoe heeft besloten in een vergadering van
de Raad van Bestuur, waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur ter
vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met algemene stemmen.
2. Een besluit als bedoeld in het voorgaande lid is onderworpen aan de goedkeuring van
de Raad van Toezicht, mits het bedrag hoger is dan tien procent van de totale begroting
over het jaar waarin het besluit genomen wordt.
ARTIKEL 7
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting. Daarnaast komt de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Bestuur.
Wanner de Raad van Bestuur bestaat uit één lid vertegenwoordigt deze de stichting.
ARTIKEL 8
De volgende besluiten van de Raad van Bestuur zijn aan voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen:
a. besluit als bedoeld in artikel 6 lid 2;
b. onvoorziene uitgaven van substantiële aard die niet zijn begroot, mits het bedrag
hoger is dan tien procent van de totale begroting over het jaar waarin het besluit
genomen wordt;
c. in dienst nemen van medewerkers die boven de geldende CAO beloond worden;
d. aangaan van leningen en het verstrekken van zekerheden, mits het bedrag hoger is dan
tien procent van de totale begroting over het jaar waarin het besluit genomen wordt;
e. aangaan of beëindigen van juridische procedures, anders dan arbeidsrechtelijke
procedures;
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aanvragen van faillissement of surséance van betaling;
aangaan of opzeggen van contracten die gevolgen hebben voor de continuïteit van de
activiteiten van de Stichting;
h. vaststellen van jaarstukken, jaarplan en begroting zoals bedoeld in artikel 14;
i. vaststellen van de bestemming van het batige liquidatiesaldo zoals bedoeld in artikel
18 lid 3;
j. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
k. het benoemen en ontslaan van de accountant van de stichting; en
l. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 9
Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt:
a. door overlijden;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door toetreding tot de Raad van Toezicht;
e. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; en
f. bij ontslag krachtens besluit door de Raad van Toezicht.
RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 10
1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit drie of meer natuurlijke
personen, die hetzij onderling hetzij met leden van de Raad van Bestuur geen nauwe
familie- of vergelijkbare relatie hebben waaronder begrepen – maar niet beperkt tot –
huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of
aanverwantschap tot in de tweede graad.
2. Leden van de Raad van Toezicht mogen tevens niet zijn lid van de Raad van Bestuur,
oprichter of werknemer van de stichting.
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen tevens niet zijn bestuurder, oprichter,
aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
- een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat, of
- een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare
rechtshandelingen verricht.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of
entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
4. Het bepaalde in lid 3 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct
of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire
doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot
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benoeming van de raad van toezicht van de stichting is toegestaan tot ten hoogste
een derde van het aantal leden;
- niet meer dan een derde van het aantal leden mag bestaan uit de onder lid 3 van
dit artikel genoemde personen.
Het bepaalde in lid 3 en 4 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en
de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de “Richtlijn
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen”.
Voorts geldt dat een lid van de Raad van Toezicht, diens echtgenoot of andere
levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
a. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht geen lid is (geweest) van de Raad van Bestuur;
b. in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van
Toezicht niet tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de
stichting bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur;
c. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht geen werknemer van de stichting is (geweest) dan wel krachtens
een overeenkomst van opdracht of toelatingscontract werkzaamheden voor de
stichting heeft verricht;
d. tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht geen zakelijke relatie onderhoudt (heeft onderhouden) met de
stichting die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Toezicht dan wel het
vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
e. geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien
een lid van de Raad van Bestuur lid is van de raad van toezicht van die andere
instelling;
f. geen lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die
aandelen in een andere instelling houdt die binnen het verzorgingsgebied van de
stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
h. geen lid is van de interne raad van toezicht van een andere instelling die binnen het
verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden
verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij van de stichting is als
bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of die andere instelling
met de stichting is verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.
De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de leden van de Raad van Toezicht,
rekening houdend met de aard van de stichting, diens activiteiten en de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht zal zodanig samengesteld zijn dat de leden van de Raad van
Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook
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onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij
kunnen voor een tweede periode worden herbenoemd.
Indien en zo lang de Stichting niet is aangemerkt als zorgaanbieder in de zin van de
Wet Toelating Zorginstellingen dan wel de Wet toetreding zorgaanbieders kan in
bijzondere gevallen een lid van de Raad van Toezicht voor een derde periode worden
herbenoemd. Een herbenoeming voor een derde periode kan slechts plaatsvinden
indien de Raad van Toezicht daartoe unaniem besluit.
De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en
toegelicht.
Leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door het bestuur vast te stellen
rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is terstond
herbenoembaar. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de Raad van
Toezicht, dient de Raad van Toezicht onverwijld, echter binnen een termijn van drie (3)
maanden in de vacature(s) te voorzien.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn
de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het
toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht
steeds moet zijn aangewezen.
In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van
Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is de Raad
van Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van
Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken een persoon tot lid van de
Raad van Toezicht te benoemen.
Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de
benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is de Raad van Bestuur
gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet
overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, een persoon
tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten in ieder geval
verstaan de omstandigheid dat:
a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één maand
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst.
De Raad van Toezicht zal een zogenaamde financiële Auditcommissie instellen. De
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meerderheid van de leden van deze Auditcommissie dient lid van de Raad van Toezicht
te zijn. De werkwijze van de Auditcommissie zal bij reglement worden vastgelegd.
ARTIKEL 11
1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur
en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden
organisatie en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij de statuten
zijn toegekend, waaronder de bevoegdheid tot schorsing van de leden van de Raad van
Bestuur van de stichting.
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de
stichting en de met de stichting verbonden instelling(en), het te behartigen
maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden.
De raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
2. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht worden nader bij reglement
uitgewerkt.
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig, en desgewenst schriftelijk,
de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar schriftelijk
op de hoogte van in ieder geval:
a. de hoofdlijnen van het strategisch beleid;
b. de algemene en financiële risico’s; en
c. het beheers- en controlesysteem van de stichting.
4. De Raad van Toezicht vergadert minimaal twee maal per jaar en zo dikwijls een lid van
de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit nodig acht(en). Op de vergaderingen
van de Raad van Toezicht is het bepaalde in artikel 5 met uitzondering van lid 2 van
overeenkomstige toepassing.
5. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien
ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht persoonlijk
aan de vergadering deelneemt.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Besluiten van de Raad van Toezicht
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
BELANGENVERSTRENGELING RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 12
1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid
van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van
Toezicht waarin hij of zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de
beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het
desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor
besluitvorming is behaald. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen,
wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging
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van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
2. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een of meer van
de Leden van de Raad van Toezicht kan de Raad van Toezicht slechts worden
vertegenwoordigd door een lid van de Raad van Bestuur mits zich ten aanzien van dat
lid geen verstrengeling van belangen voordoet.
3. Een verstrengeling van belangen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel doet zich voor
indien het lid van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft
dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden
onderneming of organisatie, en voorts onder andere indien sprake is van het verrichten
van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
a. een of meer leden van de Raad van Bestuur;
b. een of meer leden van de Raad van Toezicht;
c. personen die een nauwe familie of vergelijkbare relatie hebben met de personen
bedoeld onder a en b van dit lid; of
d. rechtspersonen waarvan de onder a, b of c van dit lid bedoelde personen
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 13
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
a. door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door het aftreden volgens het in artikel 10 lid 11 bedoelde rooster;
e. door toetreding tot de Raad van Bestuur;
f. door zijn ontslag verleend door een meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen
van de overige zitting hebbende leden van de Raad van Toezicht, evenwel niet dan
nadat aan het betrokken lid gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te
verantwoorden en te verdedigen. Het betrokken lid heeft overigens niet het recht om
(het gedeelte van) de vergadering, waarin over het ontslag wordt beslist, bij te wonen
of deel te nemen aan de stemming.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 14
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt de Raad van Bestuur
een jaarplan en een begroting op welke door de Raad van Toezicht vastgesteld zal
worden.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit
worden door de Raad van Bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt. De jaarstukken, vergezeld van een verklaring en een
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rapport van een register-accountant of van een accountant administratie-consulent,
worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur
vastgesteld en vervolgens legt de Raad van Bestuur deze ter goedkeuring voor aan de
Raad van Toezicht.
4. De jaarstukken worden door de Raad van Bestuur vastgesteld na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht.
5. De jaarrekening dient opgesteld te worden overeenkomstig de aanbevelingen
opgenomen in de "Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen".
REGLEMENTEN
ARTIKEL 15
1. De Raad van Bestuur stelt een reglement op waarin op inzichtelijke wijze de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
wordt vastgelegd, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht worden geregeld. De Raad van Bestuur behoeft de
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, van welke goedkeuring
schriftelijk moet blijken, voor het vaststellen of wijzigen van dit reglement.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd overige reglementen vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
3. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen als bedoeld in lid 2 van
dit artikel is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de statuten van
dienovereenkomstige toepassing.
RECHT VAN ENQUETE
ARTIKEL 16
De bevoegdheid tot het doen van een verzoek of vordering tot het instellen van een
onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting, als bedoeld in artikel 345
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitsluitend toegekend aan een nader bij
besluit van de Raad van Toezicht aan te wijzen vertegenwoordiging van cliënten. De
bepalingen van Afdeling 2 van Titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn voorts van
overeenkomstige toepassing.
STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 17
1. De Raad van Toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle Raad van
Toezicht leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij tenminste de helft van het
aantal leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig is. Indien niet alle leden in
deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe vergadering
uitgeschreven, met inachtneming van een termijn van veertien dagen, in welke
vergadering het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen bij gewone
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meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden van de Raad van Toezicht met dien verstande dat tenminste de helft van het
aantal leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig is.
2. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële
akte zijn geconstateerd.
3. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd de akte van statutenwijziging te tekenen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 18
1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de statuten van
dienovereenkomstige toepassing.
2. Indien de stichting op het tijdstip van ontbinding geen baten meer heeft, houdt de
stichting alsdan op te bestaan. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van het vermogen van de stichting nodig is. De vereffening
geschiedt door de Raad van Bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer
(rechts)personen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
3. a. Een eventueel batig saldo moet worden besteed ten behoeve van een instelling als
bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.
b. De bestemming van het batige saldo wordt, met inachtneming van hetgeen
hiervoor onder a. vermeld, vastgesteld door de Raad van Bestuur.
4. De vereffening geschiedt op de wijze die de wet voorschrijft. Gedurende de vereffening
vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
5. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting
uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
6. De boeken en bescheiden van de stichting moeten nadat de stichting is opgehouden te
bestaan gedurende de wettelijke termijn worden bewaard door de (rechts)persoon die
daartoe door de Raad van Bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.
SLOTBEPALING
ARTIKEL 19
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van
Toezicht.
VOLMACHT
*/* Gemelde volmacht is aan deze Akte gehecht.
Waarvan akte.
Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is
mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De
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comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparant en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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