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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
betreft: Stichting laingloopwinlcel Amstelveen De Boemerang

Heden, twaalf december tweeduizend tweeentwintig, verschijnt voor mij, mr. Franlc --
Robert Sterel, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Mariamne Emma Cornelia Kuiperi, geboren te Vleuten-De Meern op --

achttien april negentienhonderd vierenzeventig, met kantooradres 1105 BJ

Amsterdam, Paasheuvelweg 26.

De verschijnende persoon verklaart:
A. De stichting: Stichting kringloopwinkel Amstelveen De Boemerang, statutair -

gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te 1185 ZB Amstelveen, M'aalderij 8,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiemummer 59673508, hiema te noemen: "de Stichtmg", is opgericht op

vierentwintig december tweeduizend dertien bij akte verleden voor mr. Ingeborg
Margaretha Wilhelmina van Schuppen, notaris te Utrechtse Heuvelrug. -----------

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op eenentwintig ---

September tweeduizend eenentwintig verleden voor mij, Notaris.

B. Door de Raad van Toezicht van de Stichting is op achtentwintig november

tweeduizend tweeentwintig, conform de wettelijke en statutaire voorschriften, in

vergadering rechtsgeldig besloten tot algehele wijziging van de statuten van de --

Bij dit besluit is aan de verschijnende persoon machtiging verleend teneinde de --

akte van statutenwijziging te doen verlijden.
C. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit de aan deze akte gehechte -------

notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht. -------------------------------.

Ter uitvoering van vooiTaeld besluit warden de statuten van de Stichting hierbij -------

gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging de statuten zullen

luiden als volgt:
"Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:

Bestuur:

het bestuur van de Stichting;
Jaarrekening:
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting; -----

Raad van Toezicht'.

de raad van toezicht van de Stichting;

Schriftelijk:
bij brief, fax of e-mail, ofbij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan

warden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid ---

kan warden vastgesteld;

Statuten:
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de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;

de rechtspersoon waarop de Statuten betreldcing hebben.

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: Stichting kringloopwinkel Amstelveen De
Boemerang.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen.

Artikel 3.

1. De Stichting heeft ten doel:
het scheppen en stimuleren van werkgelegenheid waardoor mensen met een -

handicap ofbeperking en kansarmen aan het werk komen en blijven;
het bieden van een baan voor vrijwilligers;

het aanbieden van stageplaatsen voor scholieren uit het voortgezet

onderwijs;
het verzamelen en verwerken van bruikbare spullen en deze voor een

redelijke prijs verkopen;
het bevorderen van hergebmik om zo het milieu minder te belasten, -----------

alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van

boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander -------

verband houdt, daartoe behoort en/ofdaartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting zal de Governance Code Sociaal Werk toepassen.

Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vennogen van de Stichting zal warden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen;

b. schenkingen, erfstellingen en legaten;

c. alle andere verkrijgingen en baten, waaronder onder andere begrepen

opbrengsten uit verkoop.
2. De Stichtmg kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van --------

boedelbeschrijving.

ArtikelS.
Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een lid.
De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.

2. Een bestuurder treedt afvolgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt ------

rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier --
jaar; een in tussentijds ontstane vacatiires benoemde bestuurder neemt op het ----•

rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
Een aftredende bestuurder is onbeperkt herbenoembaar.

Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien.
3. Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen

drie maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de

benoeming van een opvolger.
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4. Wanneer te eniger tijd het gehele Bestuur mocht komen te ontbreken voordat ----
aanvulling van de ontstane vacature plaats had en voorts indien de Raad van -----

Toezicht zou nalaten binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn in de ---

vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op

verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

I.

Vergaderinsen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.
1. De vergaderingen van het Bestuur warden gehouden op de van keer tot keer -----

door het Bestuur te bepalen plaatsen. leder halfjaar wordt ten minste een

vergadering gehouden.
2. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met algemene stemmen. ----

Alle besluiten van het Bestuur warden Schriftelijk vastgelegd.

3. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig
is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt --

dit terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante

informatie.

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestimrder -

ofer sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting

en de met haar verbonden organisatie.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluifrvorming indien de
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -

tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden

orgamsatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit --

genomen door de Raad van Toezicht.

4. ledere bestuurder heeft tet recht tot het uitbrengen van een stem.

5. In het bestuurs- en toezichtsreglement lcunnen omtrent het bepaalde in dit artikel

nadere regels warden opgenomen.

6. Aan de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn ---
onderworpen alle besluiten van het Bestuur inzake de volgende ondei-werpen: ----

a. missie, visie, meerjarenstrategie en meeijarem-aming van de Stichting;

b. hetjaarplan en de daarbij horende exploitatiebegi-oting van de Stichting;
c. het jaai-verslag en de jaan'ekening van de Stichting;

d. het beleid over de relatie van de Stichting met de belanghebbenden;
e. het namens de Stichtmg, veriarijgen, vei-vreemden, bezwaren, huren,

verhuren en opzeggen van huur van onroerende zaken en andere

registergoederen, het afstand doen van beperkte rechten op onroerende -------

zaken en andere registergoederen, het veipanden van roerende lichamelijke -
zaken en het vervreemden (onder welke titel ook) ofverpanden van

roerende onlichamelijke zaken, alsmede alle besluiten genoemd in artikel 7 -

lid 2 van deze statuten;
f. het stichten en slopen van gebouwen en het uitbreiden en verbouwen van ----

bestaande opstallen in eigendom van ofhuur door de Stichting;

g. alle rechtshandelingen en verbintenissen namens de Stichting die een bedrag

van vijfduizend euro (€ 5.000,00),- te boven gaan (waarbij door splitsing ----
aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan warden gedaan) en/of -
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een langere duur hebben van zes maanden voor zover deze niet reeds zijn ----

goedgekeurd in het kader van de vastgestelde en door de raad van toezicht --

goedgekeurde begroting;
h. het aannemen van werknemers en het bepalen en wijzigen van bestaande ----

algemene arbeidsvoorwaarden ofingrijpend wijzigen van
arbeidsomstandigheden binnen de Stichting; --------------------------------------

i. het beeindigen van de arbeidsovereenkomst van een werknemer van

Stichting ofbinnen een kort tijdsbestek beeindiging van meerdere
arbeidsovereenkomsten tegelijk;

j. het aangaan ofverbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met
een andere rechtspersoon, indien dit van ingrijpende betekenis is voor de ----

Stichtmg; alsmede het deelnemen dan wel het vergroten of verminderen van

een deelneming in een vennootschap;
k. het oprichten van een rechtspersoon door de Stichting, een fusie tussen de ---

Stichting en een andere rechtspersoon of anderszins het deelnemen in andere
ondernemingen, het brengen van veranderingen in zodanige deelnemingen, -•

het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen, het afstand doen

van zodanig beheer en het uitbrengen van stem op aandelen of certificaten --•
daarvan in ondernemingen waarin de Stichting deelneemt en het bepalen -----

van de wijze waarop zal warden gestemd; -----------------------------------------

1. het vestigen, verplaatsen en opheffen van filialen van de Stichting, het
sluiten, anders dan tijdelijk, ofhet opheffen - overdragen in eigendom of ----

genot daaronder begrepen - van het bedrijfofeen deel ervan;
m. het aangaan van geldleningen en ki-edietovereenlcomsten ten laste van de ----

Stichting, met uitzondering van het opnemen van gelden krachtens een
kredietovereenkomst;

n. het door de Stichting verlenen van enig krediet, anders dan in de uitoefening

van het bedrijfvan de Stichting gebmikelijk en het uitlenen van gelden;
o. het aangaan van borgtochten en verbintenissen met een soortgelijke ----------

^

p. het verlenen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een
procuratiehouder of van diens persoonlijke titulatuur;

q. het voeren van processen met uitzondering van het nemen van die ------------

rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire ---

aard zijn, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen -
en het aangaan van overeenkomsten van bindend advies - een en ander

voorzover niet verplicht ingevolge standaardcontracten - alsmede het

aangaan van vaststellingsovereenkomsten en aldcoorden;
r. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling van de - - - -

Stichting;
s. voorstel tot ontbmding van de Stichting.

Artikel 7.

Bestuursbevoeedheid en vergoedineen.
1. HetBestuuris belast met het besturen van de Stichting. -------------------------------

2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenlcomsten tot -

verkrijging, vei-vreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
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van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg ofhoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit

daartoe wordt genomen met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de --

3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de

Stichting en de met haar verbonden organisatie.
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van ----

diens taak noodzakelijke gegevens.
Het Bestuur stelt ten minste een keer per kwartaal de Raad van Toezicht

Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de
algemene en financiele risico's en het beheers- en controlesysteem van de

4. In geval van ontstentenis ofbelet van alle bestuurders of van de enige bestuurder

wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad -•

van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat -

a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden ----

van de bestuurders vast.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet - - - •

niet anders voortvloeit.

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte

te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen, met dien -•

verstande dat besluiten van het Bestuur tot het verlenen, ontnemen en wijzigen --

van bevoegdheden van een procuratiehouder of van diens persoonlijke titulatuur

overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 6 van deze statuten ondei-woi'pen is -

aan de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 9.
Einde lidmaatschap van het Bestuur.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is,
door haar ontbinding ofindien zij ophoudt te bestaan; --------------------------------

bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
bij schriftelijke ontslagneming (bedanlcen); ---------------------------------------------

bij ontslag op grand van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;

door periodiek aftreden.

ArtikellO.
Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en
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1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit drie ofmeer natuurlijke personen, ---

2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. -------

3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te alien •

tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.

De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt -

geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht.

4. Aan de leden van de Raad van Toezicht lean geen beloning warden toegekend. ---
Kosten warden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de ---------

bewijsstulcken vergoed.
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld -----

warden toegekend.
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het -----

Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar --------

verbonden organisatie. ---------------------------------------------------------------------.

Hij staat het Bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich ---

naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan

ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.

De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden --

en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad ---

hebbende handelingen.
leder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en ten-einen -

bij de Stichting in gebmik.
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van

de Stichting doen bijstaan door deslcundigen.

8, De leden van de Raad van Toezicht warden benoemd voor een periode van drie -

jaar met de mogelijkheid van twee herbenoemingen, dan wel voor een periode ---

van vierjaar met de mogelijkheid van een herbenoeming.
Zij treden afvolgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van -----
aftreden. ---------------------------------------------------------------------------------------

9. Indien door enige omstandigheid een ofmeer leden van de Raad van Toezicht ---

komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, --

zolang ten minste een lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd ---•

college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in

de vacature(s) voorziet ofbepaalt, hetgeen uitsluitend mogelijk is in het geval er
drie ofmeer leden van de Raad van Toezicht in functie zijn, dat deze niet

vervuld zal (zullen) warden.
10. Zo er slechts een lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden-

en msten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht -

en diens voorzitter toegekend en opgelegd.

Vergaderineen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van

Toezicht.
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De Raad van Toezicht stelt elkjaar een vergaderschema vast, op voorstel van het

Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert minimaal een keer per
kalenderkwartaal en voorts zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de

voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht en hierom verzoekt, welk

verzoek gericht dient te warden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. -----

Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht niet binnen drie weken gehoor ----

heeft gegeven aan het verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelfeen ----
vergadering uit te schrijven uit naam van de voorzitter.

De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door --
het Bestuur uit naam van de voorzitter van de Raad van Toezicht. De termijn -----

tussen de oproep voor een vergadermg en de datum van de vergadering betreft ---

ten minste vijfdagen, de dag van de oproep en die van de vergadering niet --------

meegerekend. De oproeping vindt schriftelijk plaats, onder vennelding van
plaats en tijdstip van de vergadering. Met de oproep warden de agenda en --------

eventuele bijlagen verstuurd.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen warden gehouden door middel
van telefonische- ofvideoconferenties, of door middel van enig ander

communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door ---
alle anderen gelijktijdig kan warden gehoord. ------------------------------------------

Het Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld om de vergadermgen van de Raad -

van Toezicht bij te wonen, tenzij door de Raad van Toezicht expliciet anders -----

wordt aangegeven; zij hebben alsdan een adviserende stem.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht warden voorgezeten door de voorzitter

van de Raad van Toezicht en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
Is geen voorzitter dan wel vice-voorzitter van de Raad van Toezicht ---------------

aangewezen, dan wel indien deze afwezig is, dan wijst de vergadering zelfhaar -•
voorzitter aan. -------------------------------------------------------------------------------

De notulen van de vergadering warden opgemaakt door de secretaris dan wel ----

door een door de secretaris aangewezen persoon.

De notulen warden tij dens de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ------------

ondertekend door de voorzitter en secretaris

De Raad van Toezicht besluit met volstrekte meerderheid van de geldig

uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders vermelden. Een besluit kan ----

slechts warden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de ---

Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig ofvertegenwoordigd is. De leden ---
van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van

Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit

Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen

besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming ---•

verzet en het besluit wordt genomen met algemene stemmen.

Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover-

gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de ---

inhoud van een genomen besluit, is beslissend. Bij staking van stemmen geeft de

stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht de doorslag.
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6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle -----------

Schriftelijke besluiten warden opgenomen in een notulem-egister.
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen --------

blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door een lid
van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het

bestaan van dat besluit.
8. Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang ----

heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar
verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van -•
Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van --
het betrokken lid van de Raad van Toezicht ofer sprake is van een belang dat ----

tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden

orgamsatie.

Een lid van de Raad van Toezicht 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 -----

orgamsatie.

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen warden ----

genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht -

onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten

grondslag liggen.
9. In geval van ontstentenis ofbelet van een ofmeer leden van de Raad van

Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht -

belast.

In geval van ontstentenis ofbelet van alle leden van de Raad van Toezicht of van
het enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend ---

door een persoon die daartoe door Raad van Toezicht steeds moet zijn

aaagewezen.

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 het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad --

van Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken een nieuw lid --

van de Raad van Toezicht te benoemen.
Indien om welke reden dan ook de rechtbank vei'volgens niet overgaat tot de -----

benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het Bestuur
gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbanlc

niet overgaat tot de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht, een

nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
Onder belet wordt in deze statuten verstaaa de omstandigheid dat het lid van de -•

Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan een (1) maand

onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

Artikel 12.
Gemeenschappeliike vereadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.
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1. Ten minste vier maal perjaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in -----

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

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur --

en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen warden geleid door de voorzitter van de - •

Raad van Toezicht.

Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad -

van Toezicht in de leiding van de vergadering.

Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste
aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

Boekjaar en iaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting -

afen maakt daaruit de Jaarrekening over het geeindigde boekjaar op.
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en,

indien de subsidienten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een
registeraccountant ofeen accountant-administratie consulent aan de Raad van ---

Toezicht aangeboden.

De Jaan-ekening wordt ondertekend door alle bestuurders.

3. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de --

Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht. -

4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun -
bestuur, voor zover daaivan uit de vastgestelde stukken blijkt ofanderszins aan --

hem bekend is gemaakt.

5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden

en andere gegevensdragers gedurende zevenjaren te bewaren.

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ----

gestelde Jaan-ekening, kurmen op een andere gegevensdrager warden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt metjuiste en volledige

weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd -----

beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
^-----------------------------______--____---_--_----------------_____.......

1. De Raad van Toezicht is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen,

waaronder begrepen een reglement Raad van Toezicht en een
Bestuursreglement, waarin die ondei-werpen warden geregeld, welke niet in de -•

Statuten zijn vervat.
Reeds vastgestelde reglementen zullen door de Raad van Toezicht warden

2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.

3. De Raad van Toezicht is te alien tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op -

te heffen.

Statutenwii ziging.
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1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen.
Een besluit tot statutenwijziging moet warden genomen met een meerderheid ----

van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmea in een vergadering van --

de Raad van Toezicht, waarin alle stemgerechtigde leden van de Raad van
Toezicht aanwezig ofvertegenwoordigd zijn. -----------------------------------------.

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel ---

aan de orde is gesteld niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht -----

warden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later ---
dan een en twintig dagen na de eerste, waarin een zodaaig besluit kan warden ----

genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte ----

stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie --
zijnde stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of --------------

vertegenwoordigd is.
3. ledere bestuurder is bevoegd de notariele akte van statutenwijziging te verlijden.

Ontbindins en vereffenine. -------------------------------------------------------------------

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening

van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van
Toezicht.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting -------

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk
Wetboek.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk
van lu'acht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve

van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als ---

de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend
ofnagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke

doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zevenjaren bemsten

onder dejongste vereffenaar.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad ----

van Toezicht.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze --

akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van --

deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen.
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Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende

persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR
AFSCHRIFT:
dp<5r mij, mr. Franl< Robert Sterel,

^.. ^—1^<::-/^N\ notaris te Amsterdam
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