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STATUTENWIJZIGING Stichting ActionAid DB/LCK/39397/1 

Heden tweeëntwi nti g aug ustus---- ---- --- -- -------- --- ---- ------------ - - --- - ------ 
tweeduizend veertien, verscheen voor mij, ---------------------------------------- 
mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:------------------------------- 
de heer Rudolf van den Hurk, wonende Jan Steen laan 21, 2102 BE Heemstede, 

geboren op zesentwintig mei negentienhonderd zesenvijftig te Amsterdam, die 

zich gelegitimeerd heeft met een Nederlands paspoort met nummer NR17P4P22, 

gehuwd.--------------------------------------------------------------------------- 
De verschenen persoon gaf te kennen:-------------------------------------------- 
- door het bestuur van de stichting ---------------------------------------------- 

Stichting ActionAid, met zetel te Amsterdam, kantoor houdende Stadhouders- 

kade 60, 1072 AC Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 41217595, is besloten om in de statuten van de stichting enige wijzi- 

gingen aan te brengen; --------------------------------------------------------- 
- van voormeld besluit en de machtiging aan de verschenen persoon om de on- 

derhavige akte te tekenen blijkt uit aangehechte notulen van de bestuursver- 

gaderingen gehouden op negenentwintig mei tweeduizend dertien en vijftien 

jan uari tweedu izend veertien. -------------------------------------------------- 
De verschenen persoon verklaarde in de statuten van de stichting de volgende 

wijzigingen aan te brengen: ------------------------------------------------------- 
A. Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: --------------------- 

De stichting heeft tot doel: ----------------------------------------------------- 
· Bij te dragen aan de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld. ----- 

Afrika heeft daarbij de speciale aandacht.----------------------------------- 
· Het bewust maken en het vergroten van het begrip van het publiek voor de 
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oorzaken, de effecten en de redenen van armoede en onrecht. ------------- 
· Beleidsmakers te bewegen om verandering te bewerkstetligen teneinde de 

rechten van kwetsbare en arme mensen te garanderen. -------------------- 
· Het versterken van de capaciteit van organisaties en bewegingen, die opko- 

men voor de rechten van de kwetsbare en buitengesloten bevolking, om de 

oorzaken en gevolgen van armoede en onrecht te bestrijden. --------------- 
· Het werven van fondsen om bovengenoemde doelstetlingen te behalen. ---- 

B. Artikel 2 lid 2 wordt geschrapt, waardoor lid 3 vernummert tot lid 2. ---------- 
C. Artikel 5 lid 6 sub d wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: --------------- 

on tslag; - - - - -- -- -- - - - - -- -- --- - -- -- - -- -- -- - - - - -- - - - - -- -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- 
een bestuurslid kan worden ontslagen bij besluit van het bestuur genomen 

met tenminste twee/derde meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een 

vergadering waarin atle zitting hebbende bestuursleden, met uitzondering van 

de betrokkene, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---------------------------- 
Indien niet atle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan in een 

tweede vergadering, welke zal worden uitgeschreven en gehouden niet eerder 

dan na zeven dagen en niet later dan na veertien dagen na de eerste vergade- 

ring over het ontslag worden besloten, mits meer dan de helft van de be- 

stuursleden ter vergadering aanwezig is en met tenminste twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------- 
D. Artikel 5 lid 10 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -------------------- 

Het bepaalde in de leden 8 en 9 van dit artikel geldt niet indien en voor zover 

ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie 

zoals bedoeld in Richtlijn 650 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 

Instellingen. - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- 
De verschenen persoon verklaarde dat de doorlopende tekst van de statuten 

tha ns lu i dt als vo 19t :----- -- -- --- -- ----- --------- - --- --- --------- ---- --- ----- -- - ---- 
NAAM, ZETEL EN DUUR __ n ___ n_n ___ nn_nn_nnnnnn_nnn_nn_n ___ nn 
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 rtikel 1.-------------------------------------------------------------------------- 
De stichting is genaamd: Stichting  ction id en is gevestigd te Amsterdam.-------- 
DO EL EN MIDDELE N ------- --- -------- ---- -- --- - -- - - --- ---- ---- -- ------ -- --- ------ 

 rtikel2.-------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting heeft tot doel: ------------------------------------------------------- 

· Bij te dragen aan de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld.-------- 

Afrika heeft daarbij de speciale aandacht.------------------------------------- 
· Het bewust maken en het vergroten van het begrip van het publiek voor de 

oorzaken, de effecten en de redenen van armoede en onrecht. --------------- 
· Beleidsmakers te bewegen om verandering te bewerkstelligen teneinde de 

rechten van kwetsbare en arme mensen te garanderen. ---------------------- 
· Het versterken van de capaciteit van organisaties en bewegingen, die opko- 

men voor de rechten van de kwetsbare en buitengesloten bevolking, om de 

oorzaken en gevolgen van armoede en onrecht te bestrijden. ----------------- 
· Het werven van fondsen om bovengenoemde doelstellingen te behalen.------ 

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.------------------------------------ 
GELDM I DOELEN - --- ----------------- -- -- -- ---- ---- - -- --- - ---------- -- - --- -------- 

 rtikel3.-------------------------------------------------------------------------- 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit hetgeen de stichting uit schenkingen, 

bijdragen, subsidies, gekweekte renten, erfstellingen of op enigerlei andere wijze 

verkrijgt. ---------------------------------------------------------------------------- 
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrij- 

ving.--------------------------------------------------------------------------------- 
DUUR ----------------------------------------------------------------------------- 

 rtikel4.-------------------------------------------------------------------------- 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.--------------------------------------- 
BESTUU R - ----- --- ---------- --- --- ------ ---- ----- ---- ------ ---- -- -------- --- -- - --- 



 rtikel 5.-------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting; als zodanig houdt het 

bestuur toezicht op de werkzaamheden van de stichting en is het verantwoor- 

de lij k voo r het belei d. ------- ---- --- ----------- -------- -- -- ---- -- -- - ---- -------- 
Daartoe stelt het bestuur onder meer jaarlijks de begroting voor het volgende 

jaar waarin het beleid en financiële richtlijnen duidelijk zijn beschreven, het 

werkplan en de financiële afrekening alsmede een met de statutaire doelstel- 

ling in overeenstemming zijnd meerjarenbeleidsplan voor een periode van 

tenminste drie jaren met de bijbehorende financiële meerjarenraming vast. -- 
Het bestuur controleert regelmatig aantoonbaar de uitvoering van het beleid 

[de realisatie van de doelstellingen, de programma's en de activiteiten van de 

sti chti ng I. -- -- ---- -------- - -- -- ---- ---------- --- -- -- ------ -- -- -- -- -- --- --------- 
Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken, mits duidelijk om- 

sch reven, overd rag en. -- -- -- -- -- --- -- ----- ----- ----- ---- -------- --- ----- - ------ 
Degene die aldus taken uitvoert en/of bevoegdheden uitoefent, handelt onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur. ----------------------------------------- 
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke perso- 

nen; het bestuur bepaalt - met inachtneming van het vorenstaande - het aan- 

ta l bestu u rd ers. - ------ -- -- -- ---- ----- -------- --- ------ ------ -- --- -- --- -- --- ---- 

2. De leden van het bestuur hebben daarin zitting voor maximaal drie jaar. Het 

bestuur stelt een rooster van aftreden vast.------------------------------------ 
Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de 

plaats in van diens voorganger, tenzij het bestuur anders besluit. ------------- 
Na verloop van hun zittingstermijn zijn aftredende bestuursleden onmiddellijk 

herbenoembaar voor de duur van maximaal één zittingstermijn. -------------- 
3. Het bestuur benoemt de bestuurders op basis van een vastgesteld functiepro- 

fiel voor de te vervullen bestuursfunctie. ----------------------------------------- 
Het bestuur verstrekt aan de medewerkers informatie over voorgenomen beslui- 



ten tot benoeming van bestuurders.---------------------------------------------- 

Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties be- 

staan. -------------------------------------------------------------------------- 
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen- 

ningmeester.------------------------------------------------------------------- 
5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met 

het bestu u r be last. --- ------ ------ -------- - ---- - --- -- ----- -- - ------- - -- - - ----- -- 
Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuur- 

ders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur.--------------------- 
Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacaturelsl te voor- 

zlen.---------------------------------------------------------------------------- 
6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: ---------------------------------- 

a. diens bedanken, diens overlijden of onder curatelestelling; ------------------- 

b. diens faillissement of surséance van betaling verleend aan het betrokken be- 

stuurslid;---------------------------------------------------------------------- 

c. verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd; ---------------- 
d. ontslag; ----------------------------------------------------------------------- 

een bestuurslid kan worden ontslagen bij besluit van het bestuur genomen 

met tenminste twee/derde meerderheid van de stemmen, uitgebracht in een 

vergadering waarin alle zitting hebbende bestuursleden, met uitzondering 

van de betrokkene, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------------------- 
Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan in een 

tweede vergadering, welke zal worden uitgeschreven en gehouden niet eer- 

der dan na zeven dagen en niet later dan na veertien dagen na de eerste ver- 

gadering over het ontslag worden besloten, mits meer dan de helft van de be- 

stuursleden ter vergadering aanwezig is en met tenminste twee/derde van de 

u itg e b ra chte stem men. - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - --- - - -- - -- - - - - - -- -- 

7. Leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk 



n och on m id d ellij k. -- --- -- --- -------------- -- -- --- - - ---- -- --- ------- -- ---- ------ 
Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten en door hen ver- 

richte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt.---------------- 
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader 

toegelicht.---------------------------------------------------------------------- 
8. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhou- 

der, toezichthouder of werknemer van: ---------------------------------------- 
I. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middel- 

lijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; --------------------------- 
11. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerba- 

re rechtsha n de li n g en verri cht. --- -- --- -- ---- -- ------ -- --- --- -- -- --- --------- 
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon 

of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. ---- 
9. Het bepaalde in lid 8 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan sta- 

tutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform 

haar statutaire doelstelling gelden afstaat [ontvangende entiteit! met dien ver- 

stande dat: --------------------------------------------------------------------- 
- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot 

benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste 

een derde van het aantal bestuursleden;------------------------------------ 
- niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de 

onder lid 8 van dit artikel genoemde personen. ----------------------------- 
De hier bedoelde bestuursleden mogen - buiten vertegenwoordiging door 

deelname aan handelingen van het bestuur - de stichting niet vertegenwoor- 

digen. -------------------------------------------------------------------------- 
10.Het bepaalde in de leden 8 en 9 van dit artikel geldt niet indien en voor zover 

ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie 

zoals bedoeld in Richtlijn 650 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 



I nste lli n gen. -- ---- --- ---- - -- ----- ----- ---- - --------- --- ---- ----- -- - -- - --- - ------ 

VERTEGENWOORDIGING---------------------------------------------------------- 

 rtikel6.-------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.------------------------ 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee bestuursleden 

gezamenlijk handelend, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris 

of de pe nni ng meester. --- --- --------- - --- - -- -- -- ----- --- ------ -- -- - - --- -- ------ 
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer be- 

stuurders en/of een of meer leden van de directie en/of een of meer derden, 

om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. --- 
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbe- 

voegdheid opgave doen in het handelsregister. -------------------------------- 
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsook tot het 

aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker- 

heidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -------------------------- 
5. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en 

een of meer van haar bestuurders, kan de stichting slechts worden vertegen- 

woordigd door degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen 

zi ch n i et voo rdoet. - ------ - -- ---- ------- - -------------- --- -- ------- -- - -- --- ------ 
6. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het vorige lid doet zich on- 

der andere voor indien er sprake is van het verrichten van op geld waardeer- 
bare rechtshandelingen tussen ij de stichting en de bestuurders; ii] personen 

die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de bestuurders; iii] 

rechtspersonen waarvan de hierboven onder i en ii genoemde personen be- 

stuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. ------------------------------- 
B ESLU ITVORM I NG ----- --- ----------- - - ----- - -- -- - -- --- --- --- -- --- ----- -- --- ------ 



 rtikel 7.-------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere 

bestuursleden dit nodig achten, maar tenminste twee maal per jaar.---------- 
2. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten geno- 

men met volstrekte meerderheid [meer dan de helft! van de geldig uitge- 

brachte stem me n. --- -- -- -- ---- -- --- ----- ----- --- -- -- -- ---------- -- - --- ----- --- 
Besluitvorming in een vergadering kan alleen geschieden indien daarin meer 

dan de helft van alle in functie zijnde bestuurders in persoon aanwezig is. ---- 
Iedere bestuurder heeft één stem. --------------------------------------------- 
Indien bij stemming de stemmen staken, wordt het desbetreffende voorstel 

aangehouden tot de volgende vergadering. ------------------------------------ 
Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuur- 

ders schriftelijk of per e-mailbericht hun goedkeuring omtrent het desbetref- 

fende voorstel hebben uitgesproken. ------------------------------------------- 
Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen 

antwoorden door de directie een relaas opgemaakt, dat na mede-onderte- 

kening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ----------------------- 
4. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -------- 
5. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van 

een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur.--- 

Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvor- 

ming terzake te onthouden. ---------------------------------------------------- 
De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het 

vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. ------------------------------ 
6. De directie, medewerkers en genodigden kunnen bestuursvergaderingen bijwo- 

nen, tenzij het bestuur anders beslist.-------------------------------------------- 
Zij hebben in de vergadering een adviserende stem. ----------------------------- 



KLACHTEN REGISTER - ------ ---- -- -- --- ---- -- -- ---- --- ---- ----- -- ------ ------ ----- 
Artikel 8.-------------------------------------------- ------------------------------ 
De stichting heeft een klachtenregister voor klachten van derden.---------------- 
De procedure van klachtenbehandeling en registratie wordt in een door het be- 

stuur vast te stellen klachtenreglement bepaald. --------------------------------- 
Het klachtenreglement wordt aan iedere belanghebbende die hierom verzoekt 

kosteloos verstrekt.--------------------------------------------------------------- 
BUREAU EN DI RECTIE ------------------------------------------------------------ 
Artikel 9.-------------------------------------------- ------------------------------ 
1. De stichting beschikt over een bureau, waarvan al dan niet bezoldigde functio- 

na rissen d ee l u itma ken. --- -- -- -- - -- - --------- --------- ----- -- ---- - ---- ------ -- 
Aan het hoofd van het bureau staat een directie, bestaande uit een of meer le- 

den. ---------------------------------------------------------------------------- 
De leden van de directie worden benoemd en kunnen worden ontslagen door 

het bestuur.-------------------------------------------------------------------- 
Het bestuur stelt een directiereglement vast, waarin de taken en bevoegdhe- 

den van de diverse leden van de directie en de werkwijze binnen de directie 

worde n be paald. ----- ----- - -- -- ----- - ---- -- -- - ----------- -------- -- - - - --------- 
2. Het bureau staat het bestuur bij de vervulling van zijn taak terzijde. ----------- 
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN --------------------------------------------------- 
Artikel 10 ----------- ------ -- ----- -- --- --- - -- - -- ----- --- - -- --------- --- - --- - --- - --- 
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. --------------- 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van al- 

les betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voort- 

vloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voe- 

ren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen 

van de stichting kun nen worden gekend. --------------------------------------- 
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3. Het bestuur is verplicht jaarLijks binnen zes maanden na afloop van het boek- 

jaar de baLans en de staat van baten en Lasten met bijbehorende toeLichting 

van de stichting te maken en op papier te steLLen. ----------------------------- 
Daartoe Legt de penningmeester aan de overige bestuursLeden rekening en 

verantwoording af voor het in het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer. --- 
Het bestuur zaL voorts een versLag opstellen over de activiteiten van en de ver- 

dere gang van zaken bij de stichting over het afgeLopen boekjaar. ------------- 
4. De financiëLe stukken dienen voorzien te zijn van een goedkeurende accoun- 

ta ntsve rkLa ri ng. --------- --- - -- ---- -- --- ------------ -- -- -- -- ---- -- -- --- -- ------- 
Het bestuur benoemt de registeraccountant en kan deze te allen tijde weer 

ontsLaan. ----------------------------------------------------------------------- 
5. De baLans en de staat van baten en Lasten, met bijbehorende toeLichting, wordt 

ten bLijke van de vaststelling door aLLe bestuurders ondertekend; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 

red en en meLd i ng ge maakt. -- --- --------- -------- ---- ------ ---- -- ---- ---- --- ---- 
6. Het bestuur is verpLicht de in de Leden 2 en 3 bedoeLde boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.------------------ 
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd op papier 

gesteLde baLans en staat van baten en Lasten, kunnen op een andere gege- 

vensdrager worden overgedragen en bewaard, mits de overbrenging ge- 

schiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de 

volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd Leesbaar kunnen 

wo rd en g emaa kt. --- --- --- - --- --- - -- ------- --- -- ---- ---- -- ---- -- --- - --- - -- - ---- 
STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING ---------------------------------------- 
Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------ 
1. BesLuiten tot wijziging van de statuten van de stichting, juridische fusie of ju- 

ridische spLitsing kunnen sLechts worden genomen in een speciaaL daartoe 

beLegde vergadering van het bestuur. ------------------------------------------ 



In geval van een juridische fusie of juridische splitsing van de stichting geldt 

dat het vermogen van de stichting alsmede de vruchten daarvan, slechts met 

toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie 

of splitsing was voorgeschreven. ----------------------------------------------- 
2. Besluiten tot wijziging van de statuten van de stichting kunnen slechts worden 

genomen met een meerderheid van drie/vierde van het aantal geldig uitge- 

brachte stem me n. ---- --------- ---- ---- -- ----- - -------- --- ------ --- ------ -- ---- 
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt. ---- -- ------- ------ - ----- ----- ----- -- --- ------ -- ----- - - -- --------- 
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden. 

ONTBI N DIN G --- -- -------- --------- ---- ----- -- --------- --- -- --- --- --- -- - -- - - ------- 
Artikel 12. --- --- ------ ---- ----- ------ - ----- ----- - --- --- -- --- --- -- -- ----- - -- ------- 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. ------------------------------ 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige ar- 

tikel van overeenkomstige toepassing. ----------------------------------------- 
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. ------------------------------------------------------- 
In stukken en aankondiging die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden 

toeg evoegd: in liq u idatie. - ---- --- - --- - - ------ --- -------- ------- ----- -- - - --- ----- 
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars beken- 

de baten meer bekend zijn. ---------------------------------------------------- 
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting.------- 

Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ont- 

slag van bestuurders van toepassing. ------------------------------------------ 
De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van 

kracht tijdens de vereffening. -------------------------------------------------- 
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het 

bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is 



met het doel van de stichting dan wel te worden overgedragen aan een andere 

door de Inspectie der Registratie en Successie als algemeen nut beogende in- 

stelli n g aa n g em erkte rechtspersoo n. -- -- ----- ------------- -- --- --- - -- --------- 
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbon- 

den stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur 

aa ngewezen persoo n. --- --- -- ---------- -- ----- ----- -------------------- - ------- 
ONVOORZI EN E GEVALLEN - --- -- ------------ ----- --- -- -- --- -- --------- ---- - ----- -- 
Artikel 13. --- --- -- -- ---- -------- ------------ ----- ----- -- --- ----------- ----- - ---- -- 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 

bestuur.--------------------------------------------------------------------------- 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ----------------------------------- 
Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -------------------------------------- 
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en 

toegelicht.------------------------------------------------------------------------- 
De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van 

de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.---- 

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend 

door de verschenen persoon en mij, notaris. -------------------------------------- 
[Volgt ondertekening! 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

e 
... -.------ 


