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STATUTENWIJZIGING
van de stichting:
Stichting

Elisabeth Strouven,

met zetel in de gemeente Maastricht

Heden, drieëntwintig

december tweeduizend vijftien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje,

notaris te 's-Gravenhage, verschenen: -------------------de heer mr. Peter Cornelis Hoogendoorn, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, ------Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Nunspeet op vier mei------------negentienhonderdvijfentachtig.

-----------------------

De comparant heeft verklaard dat:
a.

de directie van de stichting:

Stichting

Elisabeth Strouven,

met zetel in de -

gemeente Maastricht, met adres (6211 LS) Maastricht, Abtstraat 2 A, ---ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder--nummer 41076415, hierna te noemen: 'de Stichting',
tweeduizend

op negen december --

vijftien buiten vergadering heeft besloten om de statuten van de -

Stichting geheel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze-akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een besluit buiten ---vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht; ----b.

de statuten van de Stichting laatstelijk

zijn gewijzigd

december tweeduizend twaalf voor mr. B.L.W.P.

bij akte, verleden op tien-

Versteeg, notaris te-----

Maastricht; ---------------------------c.

van de op grond van artikel 13.1 van de statuten van de Stichting vereiste-goedkeuring van: -------------------------i.

de raad van toezicht van de Stichting blijkt uit een besluit

buiten---

vergadering van negen december tweeduizend vijftien, waarvan een-exemplaar aan deze akte wordt gehecht;

-------------
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ii.

de raad van toezicht van de stichting: Stichting

Envida, statutair---

gevestigd te Maastricht, blijkt uit een brief van twintig
tweeduizend vijftien,

oktober ----

waarvan een exemplaar in kopie aan deze akte

wordtgehecht;----------------------d.

van het op grond van artikel 13.2 van de statuten van de Stichting vereiste -overleg met de gemeente Maastricht, blijkt

uit een verslag van vier februari --

tweeduizend vijftien dat in kopie aan deze akte wordt gehecht. ------Ter uitvoering van voormeld besluit

tot statutenwijziging

heeft de comparant,----

handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte met
ingang van één januari tweeduizend zestien geheel te wijzigen als volgt:-----STATUTEN.---------------------------------------------------Definities.

-------------------------------

Artikel

1.-------------------------------

1.1.

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde--betekenissen:--------------------------

a.

accountant: ----------------------een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel393 van Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek, dan wel een organisatie

-

waarin zodanige accountants samenwerken;-----------

b.

beleidsterreinen:
de beleidsterreinen zoals gedefinieerd in artikel 3.2;

c.

bestuur: ------------------------het bestuurvan

d.

de stichting;-----------------

bijdragenregeling:

--------------------

de regeling zoals gedefinieerd in artikel 8.1 onder a; --------

e.

Euregio Maas-Rijn: -------------------de gebieden rondom de rivier de Maasen ten westen van de rivier deRijn, omvattende de steden Aken, Hasselt, Heerlen,

Luik, Maastricht en

Sittard-Geleen;
f.

Heuvellandgemeenten

: ------------------

de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,

Meerssen, Vaals en -

Valkenburg aan de Geul, alsmede de gemeente(n) die ten gevolge vangemeentelijke

herindeling als rechtsopvolger(s) van een van deze---

gemeenten wordt/worden aangewezen; -------------

g.

raad van toezicht:--------------------het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid
bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting; ------

van het -

Pels Rijeken
& Droogleever
Fortuijn advocaten

3/30

en notarissen

h.

reglementen: ----------------------de op grond van deze statuten vastgestelde reglementen; ------

i.

stichting: -----------------------de stichting: Stichting Elisabeth Strouven, met zetel in de gemeente-Maastricht; ------------------------

j.

schriftelijk

(bericht):

------------------

elk via gangbare communicatiekanalen

overgebracht bericht,

daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar
en reproduceerbaar bericht (bijvoorbeeld per e-mail),

gericht aan of--

afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is---gemaakt. ------------------------1.2.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing

naar --

een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvormvan dit begrip of woord in en omgekeerd. --------------1.3.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en ---omgekeerd. ---------------------------

Naam en zetel. ----------------------------ArtikeI2.------------------------------------------2.1.

De stichting draagt de naam: Stichting

Elisabeth Strouven.-------

2.2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.-------------

Doel en middelen.---------------------------ArtikeI3.------------------------------3.1.

De stichting heeft ten doel: --------------------a.

het ondersteunen

van sociaal-maatschappelijke

activiteiten en ----

projecten in de gemeente Maastricht; -------------b.

het ondersteunen van culturele activiteiten en projecten in de ---gemeente Maastricht, alsmede in de omliggende Euregio Maas-Rijn ten
behoeve van het behoud

en de ontwikkeling van lokale en------

(Eu)regionale cultuur; --------------------

c.

het ondersteunen van activiteiten en projecten ter zake van behoud,
bescherming en ontwikkeling

van natuur en landschap in de gemeente-

Maastricht en de Heuvellandgemeenten, ------------en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. --------------3.2.

De stichting tracht haar doel te bereiken door - met inachtneming

van het--

beleggingsstatuut - revenuen van haar vermogen af te zonderen en deze---
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revenuen te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten
projecten ter verwezenlijking

en bevordering van de drie (3) statutaire doelen -

zoals genoemd in artikel 3.1 ('beleidsterreinen'),
inartikel
3.3.

en ---

onverminderd

het bepaalde

3.3. --------------------------

Het bestuur is bevoegd om tot een maximum

van tien procent

(10%) van de -

gemiddelde revenuen over de vijf (5) voorafgaande boekjaren te besteden aan
en beschikbaar te stellen voor activiteiten en projecten zonder gebonden te -zijn aan de beleidsterreinen,

mits deze gelden worden aangewend ten behoeve

van het algemeen nut. ----------------------3.4.

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar---activiteiten

en projecten die erop gericht zijn om haar doelstelling

te-----

verwezenlijken of te bevorderen. ------------------Vermogen.

-------------------------------

ArtikeI4.------------------------------4.1.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: ----------a.

het bij de oprichting door de stichter afgezonderde kapitaal----(stamvermogen) en de revenuen daarvan, waaronder ------beleggingsopbrengsten en opbrengsten uit onroerende zaken van de
stichting; --------------------------

b.

subsidies en giften; ---------------------

c.

hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten,
verstande dat erfstellingen

met dien

niet anders kunnen worden aanvaard dan -

onder het voorrecht van boedelbeschrijving;-----------d.
4.2.

alle andere aan de stichting toevallende baten.-----------

Een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van
de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. ---------

4.3.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs

nodig is voor de-

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar----doelstelling.
4.4.

---------------------------

Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit

van de voorziene -----

werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.3 wordt begrepen:
a.

vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens

uiterste ------

wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, en die op
grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden-voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden -gehouden; -------------------------
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b.

vermogensbestanddelenvoor zover de instandhoudingdaarvan---voortvloeit uit de doelstelling van de stichting, en---------

c.

activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden---vermogensbestanddelen,
redelijkerwijs

4.5.

voor zover de stichting die activa -----

nodig heeft ten behoevevan haar doelstelling. -----

De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden---verrichten

of diensten verlenen tegen commerciële

(zijnde: marktconforme)--

tarieven met het oogmerk hiermee, ter financiering

van de activiteiten en---

projecten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te -bevorderen, een positief resultaat te behalen.-------------Organen.-------------------------------ArtikeI5.-------------------------------5.1.

5.2.

De stichting kent als organen: -------------------a.

hetbestuur;------------------------

b.

de raad van toezicht. ---------------------

De taken en bevoegdhedenvan het bestuur en de raad van toezicht zijn, naast
het bepaalde in deze statuten,

(nader) geregeld in reglementen welke met--

inachtnemingvan het bepaalde in artikel 27 worden vastgesteld en gewijzigd. Bestuur: samenstelling, benoemingen defungeren.
Artikel 6.-------------------------------6.1.

De stichting

heeft een bestuur, bestaande uit een door de raad van toezicht--

vast te stellen aantal van ten minste een (1) natuurlijke persoon. Een----niet-voltallig

bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt-

zo spoedig mogelijk voorzien. --------------------6.2.

Het bestuur dient zodanig te zijn samengestelddat: -----------a.

een onafhankelijke en integere taakvervulling van het bestuur is---gewaarborgd,waarbij de bestuurders handelenzonder last of ----ruggespraak;------------------------

b.

het bestuur beschikt over de vereiste ervaring en deskundigheid die-vereist is voor het besturen van de stichting;

c.

------------

de bestuurders affiniteit hebben met de doelstellingen van de stichting,
en-----------------------------

d.

de bestuurders boven elke (schijn van) belangenverstrengeling

zijn

verheven als bedoeld in artikel 23 en artikel 24. ----------6.3.

De raad van toezicht stelt - met inachtneming van artikel 6.2 - een -----profielschets voor de omvang en samenstelling van het bestuur vast rekening
houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste ----
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deskundigheid

en achtergrond van de bestuurders. De profielschets wordt --

opgenomen in het jaarverslag van de stichting.------------Indien

het bestuur uit meer dan een (1) persoon bestaat, kan voor elke functie

in het bestuur - met inachtneming van de profielschets - een functieprofiel -worden opgesteld, welk functieprofiel past binnen de profielschets en ten --minste bevat de benodigde deskundigheid, ervaring en vaardigheden voor dedesbetreffende functie in het bestuur. De raad van toezicht stelt het bestuur inde gelegenheid advies uit te brengen over de profielschets (en de eventuele-functieprofielen) voorafgaand aan de vaststelling.-----------De raad van toezicht evalueert de profielschets (en de eventuele-----functieprofielen) periodiek, maar in elk geval bij het ontstaan van een vacature
binnen het bestuur. -----------------------6.4.

De bestuurders worden - met inachtneming van artikel 6.2 - benoemd door de
raad van toezicht op basis van de in artikel 6.3 genoemde profielschets (en deeventuele functieprofielen).

Voorafgaand aan een benoeming toetst de raad--

van toezicht of de beoogd bestuurder (neven)functies of -werkzaamheden -heeft die mogelijk onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur als
bedoeld in artikel 24. ---------------------6.5.

Indien de raad van toezicht heeft bepaald dat het bestuur uit twee (2) ---personen bestaat, wordt de voorzitter van het bestuur in functie benoemd door
de raad van toezicht. -----------------------

6.6.

Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier (4) jaren en-treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; -een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk

doch ten----

hoogste tweemaal herbenoembaar. -----------------6.7.

Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen.
Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ----------Een grond voor ontslag van een bestuurder is onder meer (niet-limitatief)

het

niet langer voldoen door een bestuurder aan het bepaalde in artikel 6.4,--tweede volzin,

daaronder begrepen het aanvaarden of voortzetten door een --

bestuurder van een onverenigbare (neven)functie

of -werkzaamheid als ---

bedoeld in artikel 24, onverminderd het bepaalde in artikel 24.2 onder a. --6.8.

Een bestuurder defungeert voorts:
a.

door zijn overlijden;---------------------

b.

doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagtof verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling

als bedoeld -
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in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke
regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder-van toepassing is; ---------------------

c.

door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije--beheer over zijn vermogen verliest;

d.

door zijn vrijwillig aftreden; ------------------

e.

door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van--toezicht;-------------------------

f.

door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

6.9.

Een besluit tot ontslag als bedoeld in artikel 6.7 wordt niet genomen dan nadat
de desbetreffende bestuurder voorafgaand aan het besluit de gelegenheid is-geboden om te worden gehoord. ------------------Voormeld besluit tot ontslag van een bestuurder door de raad van toezicht-behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een ---vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derden van de
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een -vergadering van de raad van toezicht niet ten minste twee derden van de--leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en nietlater dan vier (4) weken na de eerste vergadering, in welke tweede----vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de-uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de -leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de --oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom
een besluit tot deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden genomen in eenvergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht -aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. -------------

6.10.

In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het-bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij
een of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te-wijzen personen.

6.11.

Het bestuur heeft een ambtelijk secretaris, niet zijnde een bestuurder of een lid van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 23 en artikel 24 is van-overeenkomstige toepassing op de ambtelijk secretaris van het bestuur. ---
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6.12.

De (wijze van) benoeming en het defungeren van de ambtelijk
het bestuur wordt uitgewerkt

Bestuur: taken en bevoegdheden.

secretaris van-

in het reglement als bedoeld in artikel

18.5.---

---------------------

Artikel 7.------------------------------7.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van deraad van toezicht. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële
vast en heeft de eindverantwoordelijkheid
bestuur komen verder in de stichting

richtlijnen-

voor de dagelijkse leiding. Aan het-

alle taken en bevoegdheden toe, die niet-

door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.-----7.2.

Het bestuur heeft - met inachtneming van artikel 7.1 - tot taak en is ---verantwoordelijk voor: ----------------------a.

het zo efficiënt en effectief mogelijk besteden van de revenuen van het
vermogen van de stichting conform haar doelstellingen aan de door destichting in het (meerjaren)beleidsplan

geformuleerde doelen, waarbij -

het bestuur ervoor zorgdraagt dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot voormelde bestedingen; ------b.

het beslissen op bij de stichting ingediende aanvragen om (financiële)
ondersteuning voor een of meer activiteiten of projecten -----('aanvragen'), welke beslissingen door het bestuur worden genomen
met inachtneming van de bijdragenregeling;-----------

c.

het vaststellen en uitvoeren
raad van toezicht - van beleid
welk beleid

- na voorafgaande goedkeuring van de -op het gebied van vermogensbeheer, --

wordt vastgesteld in lijn met de geformuleerde doel- of--

taakstellingen op het gebied van bestedingen, ---------vermogensinstandhouding, risicobereidheid,

financiële

verplichtingen

-

en kosten van de organisatie; ----------------d.

het professioneel functioneren van de stichting en een adequate --beheersing van risico's.

7.3.

-------------------

Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naarhet doel en het belang van de stichting, houdt zij rekening met de bijzonderemaatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en draagt zij zorg voorde naleving van de op de stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

7.4.

Indien het bestuur uit meer dan een (1) persoon bestaat, kan het bestuur eentaakverdeling vaststellen waarin is opgenomen met welke taak iedere---bestuurder meer in het bijzonder is belast. De vaststelling of wijziging van detaakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. ------

-
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7.5.

Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijkzijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht.

7.6.

Het bestuur brengt periodiek verslag uit aan de raad van toezicht, waarbij

de-

raad van toezicht de frequentie bepaalt. In het periodiek verslag besteedt hetbestuur bijzondere aandacht aan de rapportage inzake: ---------a.

het imago van de stichting; ------------------

b.

de interne bedrijfsvoering van de stichting;------------

c.

de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's

---

verbonden aan de activiteiten van de stichting;
d.

de (efficiënte) wijze van beheer van het vermogen van de stichting;--

e.

de wijze waarop de revenuen van het vermogen van de stichting
worden besteed conform de haar doelstellingen aan de door de---stichting

f.

in het (meerjaren)beleidsplan

geformuleerde doelen;----

de in het boekjaar reeds toegewezen aanvragen en de daarmee --gemoeide bestedingen als bedoeld onder e, -----------

alsmede andere door de raad van toezicht aan het bestuur op te geven---onderwerpen.---------------------------7.7.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,

tot-

en tot het ---

aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
zekerheidstelling

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot---voor een schuld van een ander verbindt. ---------

De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen

aan de ----

voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. ----------7.8.

Onverminderd

het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring -

van de raad van toezicht voorts onderworpen de bestuursbesluiten
a.

tot:----

het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame rechtstreekse of
middellijke

samenwerking

met andere rechtspersonen, indien

deze--

samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is-voor de stichting,
b.

de aanvraag van faillissement
stichting;

c.

zulks naar het oordeel van de raad van toezicht; -of van surseance van betaling van de --

--------------------------

het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij primaire en/of secundaire arbeidsvoorwaarden worden toegekend die een door de raad van toezicht vastgestelde regeling te boven gaan;------
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d.

het treffen van pensioenregelingen
pensioenrechten

en het toekennen van ------

boven die welke voortvloeien uit bestaande door de -

raad van toezicht vastgestelde regelingen; -----------e.

de beëindiging van de dienstbetrekking

van een aanmerkelijk aantal--

werknemers van de stichting tegelijkertijd

of binnen een kort ----

tijdsbestek;
f.

een ingrijpende wijziging
aanmerkelijk

g.

in de arbeidsomstandigheden

aantal werknemers;

het voeren van gerechtelijke

van een ---

---------------

procedures, niet zijnde incasso- ----

procedures of procedures in kort geding; -----------h.

het ter leen verstrekken van gelden;--------------

i.

de vaststelling of wijziging van de taakverdeling
7.4;

als bedoeld in artikel-

---------------------------

j.

het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 7.7;----

k.

de vaststelling of wijziging

van de regelingen, respectievelijk, plannen -

als bedoeld in artikel 8.1 en 9.2, alsmede de klachtenregeling als --bedoeld in artikeI9.4;
I.

--------------------

het toewijzen van een aanvraag, inhoudende de toekenning van --(financiële) ondersteuning die - in geld uitgedrukt - een door de raad
van toezicht vast te stellen bedrag overschrijdt dat zolang
gewijzigd op vijftigduizend

m.

euro (€ 50.000,00)

het niet is -

is vastgesteld; ----

het doen van uitgaven anders dan die genoemd onder I buiten de --goedgekeurde begroting, waarbij sprake is van een afwijking van tienprocent (10%) of meer van de desbetreffende begrotingspost; ----

n.

het doen van uitgaven aan derden anders dan die genoemd onder I enm buiten de goedgekeurde begroting, welke uitgaven een door de raad
van toezicht vast te stellen bedrag overschrijden dat zolang het niet is gewijzigd op éénhonderdduizend

o.

euro (€ 100.000,00) is vastgesteld; -

het verstrekken van doorlopende volmachten als bedoeld in artikel-18.3; --------------------------

p.

het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van het bestuur en/of leden van de raad van toezicht spelen als bedoeld in -artikel

q.

18.4; ------------------------

het instellen of opheffen van colleges van advies als bedoeld in artikel

25.1; -------------------------r.

de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag als bedoeld in-artikel 26; ------------------------
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s.

de vaststelling of wijziging van reglementen als bedoeld in artikel 27;-

t.

het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting ---(waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo), een en -ander als bedoeld in artikel 28, respectievelijk, artikel 29, en-----

u.

het voorstel tot juridische fusie of juridische

Het ontbreken van goedkeuring

splitsing.

- anders dan ter zake een besluit als bedoeld

onder j - kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen.
7.9.

------

De raad van toezicht kan besluiten dat goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist

indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in artikel

-

7.7 en 7.8 beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft.De raad van toezicht kan voorts bepalen dat hij geacht wordt zijn goedkeuringte hebben gegeven aan rechtshandelingen die zijn voorzien in een door de -raad van toezicht goedgekeurde begroting. --------------7.10.

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 7.7 en7.8 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluitendienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te--worden meegedeeld.

Bestuur: bijdragenregeling,

Cmeerjaren)beleidsplan en begroting.

---------

Artikel 8.------------------------------8.1.

Het bestuur stelt - na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht - de volgende regelingen,
a.

respectievelijk,

plannen

vast: ----------

een regeling inhoudende de procedures en het beleid zoals door het -bestuur gehanteerd bij de toe- en afwijzing van aanvragen ----Cbijdragenregeling').

-------------------

In de bijdragenregeling zijn ten minste opgenomen:

b.

i.

het proces van oordeels- en besluitvorming over aanvragen;--

ii.

de criteria voor de beoordeling van aanvragen;

iii.

de gronden voor de toe- of afwijzing van aanvragen; -----

iv.

te stellen voorwaarden bij de toewijzing

een jaarlijks (actueel) beleidsplan
i.

waarin ten minste zijn opgenomen:

op welke wijze de stichting vorm en inhoud geeft aan haar -doelstellingen;

ii.

van aanvragen; ---

--------------------

meetbare doelen ter zake de besteding van de revenuen van
het vermogen van de stichting conform haar doelstellingen; --

iii.

doelen met betrekking tot de organisatie-

en --------

beleidsontwikkeling;
iv.

de onderwerpen als bedoeld in artikel 7.6; ---------
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v.

een begroting

inhoudende

vermogen van de stichting

de verwachte revenuen

van het --

en de geplande besteding

aan de doelstellingen van de stichting.

daarvan-

-----------

Het bestuur stelt jaarlijks voor een december een actueel beIeidsplanen bijbehorende begroting op voor het komende boekjaar en legt dezeter goedkeuring voor aan de raad van toezicht;

c.

een voortschrijdend

business plan (ook wel aangeduid als ------

meerjarenbeleidsplan),

waaronder begrepen een financiële

-----

meerjarenraming. Het business plan bevat meetbare doelen;
d.

een beleggingsstatuut

inhoudende het plan ter zake het-------

vermogensbeheer van de stichting en het bijbehorende ------beleggingsbeleid

dat consistent is met de doel- en taakstellingen op --

het gebied van bestedingen, vermogensinstandhouding, risico's,
financiële verplichtingen
e.

en kosten van de organisatie

---

van de stichting;

een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem,-voor zover niet reeds opgenomen in het plan als bedoeld onder b: --

f.

eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht
te bepalen.-------------------------

Het bestuur is bevoegd - na voorafgaande goedkeuring van de raad van--toezicht - een of meer plannen samen te voegen, dan wel te wijzigen. ---8.2.

In overleg met de raad van toezicht maakt het bestuur (een verkorte versie) van de in artikel
toegankelijk.

8.1 genoemde regelingen en plannen voor een ieder ----

Daartoe publiceert het bestuur voormelde regelingen en plannen -

op het openbare gedeelte van de website van de stichting.--------Bestuur: verantwoording en informatieverstrekking. --------------Artikel 9. ------------------------------9.1.

Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en---activiteiten

9.2.

aan belanghebbenden

van de stichting na. -----------

Daartoe stelt het bestuur - na voorafgaande

goedkeuring

van de raad van --

toezicht - een beleid vast dat wordt opgenomen in het business plan, waarin aandacht wordt besteed aan: --------------------a.

de vraag wie belanghebbenden van de stichting zijn en op welke wijze de communicatie met hen plaatsvindt; --------------

b.

de inhoud en omvang van de aan de belanghebbenden te verstrekken
informatie;-------------------------

c.

de wijze waarop financiële verantwoording van de besteding van de -revenuen van het vermogen van de stichting wordt gedaan, en ----
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d.

9.3.

de bereikte resultaten.--------------------

Het bestuur stelt belanghebbenden in de gelegenheid om hun ideeën,---opmerkingen en wensen kenbaar te maken aan de stichting. --------

904.

Het bestuur stelt belanghebbenden voorts in de gelegenheid om hun klachten kenbaar te maken aan de stichting. Daartoe stelt het bestuur - na ----voorafgaande goedkeuring
In deze klachtenregeling

van de raad van toezicht - een klachtenregeling
wordt in elk gevalopgenomen

op.

de wijze van indiening -

en behandeling van klachten bij/door de stichting. -----------Bestuur: bezoldiging en jaarlijkse beoordeling.

----------------

Artikel 10.-----------------------------

10.1.

De raad van toezicht stelt de bezoldiging

en verdere arbeidsvoorwaarden van-

de bestuurders vast. De structuur en de hoogte van de bezoldiging
begrepen de onkostenvergoedingen)

(daaronder-

en verdere arbeidsvoorwaarden moeten-

aansluiten bij het ideële

karakter van de stichting als vermogensfonds en de--

vereiste professionaliteit

van bestuurders.---------------

10.2. Ten behoeve van een goede functionerend bestuur worden het bestuur, --alsmede iedere bestuurder ten minste eenmaal per jaar beoordeeld door deraad van toezicht. Onderdeel van deze beoordeling is een voortgangsgesprekmet iedere bestuurder.

De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken-

voortkomend uit het voortgangsgesprek schriftelijk vast. ---------

10.3.

De raad van toezicht stelt uit zijn midden een remuneratiecommissie
een commissie in de zin van artikel 20.9.Deze remuneratiecommissie
verantwoordelijkheid
a.

in, zijndeis, onder

van de raad van toezicht, onder meer belast met:

het - met inachtneming van artikel 10.1 - voorbereiden van een--voorstel voor de raad van toezicht

over het te voeren

bezoldigingsbeleid voor het bestuur; -------------b.

het - met inachtneming van het bezoldigingsbeleid
de besluitvorming

- voorbereiden van-

in de raad van toezicht over de bezoldiging en---

verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders als bedoeld in artikel -

10.1; -------------------------c.

de periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele--bestuurders als bedoeld in artikel 10.2.-------------

lOA.

Het jaarverslag van de stichting bevat het bezoldigingsbeleid ter zake het-bestuur. -----------------------------

Bestuur: eenhoofdig bestuur. -----------------------Artikel 11.-------------------------------Het bepaalde in artikel 12,
artikel

13,
artikel 14,
artikel 15,
artikel 28.3,2804 en 29.2 -
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behoeft (ten aanzien

van het bestuur) niet te worden toegepast, indien het bestuur uit-

slechts één persoon bestaat. De besluitvorming

van het bestuur vindt alsdan zoveel--

mogelijk plaats met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel
Voorafgaand aan de besluitvorming

16.---

vindt - tenzij zwaarwegende redenen zich ----

daartegen verzetten - overleg plaats tussen de enig bestuurder en de ambtelijk--secretaris van het bestuur. Het aldus genomen besluit

wordt schriftelijk vastgelegd en -

aan de bestuurder en de leden van de raad van toezicht ter beschikking gesteld.
Bestuur:

bijeenroeping van de vergaderingen.-----------------

Artikel 12.------------------------------12.1.

Vergaderingen van het bestuur worden ten minste eenmaal per twee (2)
maanden gehouden. Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer de --voorzitter van het bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere --bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te --behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter -aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin dat geen vergadering-wordt gehouden binnen

drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker----

bevoegd zelf een vergadering

bijeen te roepen met inachtneming van de

vereiste formaliteiten.
12.2.

De bijeenroeping van de vergaderingen

van het bestuur geschiedt schriftelijk-

door de in artikel 12.1 bedoelde persoon of personen, dan wel namens deze-door de ambtelijk secretaris op een termijn van ten minste zeven (7) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Een bestuurder wordt --opgeroepen

per e-mail aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is--

gemaakt, tenzij hij nadrukkelijk aangeeft per post oproepingen te ontvangen.12.3.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. ---Vergaderingen kunnen voorts op afstand worden gehouden met toepassing van
elektronische communicatiemiddelen waaronder begrepen een conference call of een videoconferentie,

mits iedere vergadergerechtigde

via het elektronisch-

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen

aan de -

beraadslaging en (voor zover toepasselijk) zijn stem kan uitbrengen.
12.4.

Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 12.2 en/of 12.3 bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de----vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen ---besluitvorming verzet, of - wanneer de vergadering niet voltallig is - indien deter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering --
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schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. Inhet laatste geval is het bepaalde in artikel 15.4, eerste volzin, onverminderd
van toepassing. ---------------------------------------------------Bestuur: toeg a ng tot d e verg ade ri ngen .--------------------------------------Artikel 13. ------------------------------------------13.1.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders, de --ambtelijk secretaris en degenen die daartoe door de voorzitter dan wel door--twee andere bestuurders gezamenlijk zijn uitgenodigd.

13.2.

Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen --door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn----verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privatief. Een----bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering --------vertegenwoordigen. -------------------------------------------------

Bestuur: I eid i ng va n d e ve rgaderi nge n. --------------------------------------Artikel 14.-------------------------------De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn ----afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het --voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het I a ngst a I s zodan i g fu ngeert. ------------------------------------------------Bestuur: besluitvorming in vergadering.
Artikel 15.-------------------------------15.1.

De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in
de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van eenbestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.--------

15.2.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,----worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid-van d e u itg ebrachte stem me n. ---------------------------------------

15.3.

Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco ----stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is
hetvoorstel verworpen.----------------------------------------------

15.4.

Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldigebesluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de ----bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder--dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt eentweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en --niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, in welke tweede ---vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders-
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rechtsgeldig

kan worden besloten omtrent de onderwerpen

welke in de eerste -

vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten.

Bij de oproeping tot-

de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit

15.5.

kan -

worden genomen onafhankelijk

van het aantal ter vergadering aanwezige of--

vertegenwoordigde bestuurders.

-------------------

Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken --oordeelomtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt -voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van -

het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een --nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk

geschiedde, een --

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
Bestuur: besluitvorming
Artikel

stemming. -----------

buiten vergadering. ------------------

16.---------------------------------

Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering wordengenomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te -brengen en zij allen schriftelijk
besluitvorming

hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van ---

te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste ----

meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk

vóór het voorstel heeft verklaard. --

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de ambtelijk secretaris van-het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt --vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering
wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken alsbedoeld in de eerste zin van dit artikel 16 bij de notulen van de vergaderingen

van het

bestuurgevoegd. -----------------------------Bestuur: notulen van de vergaderingen.
Artikel

17.----------------------------

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de ambtelijk-secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de ---eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de--notulist van die vergadering ondertekend. De notulen en de in artikel 16 bedoelde -stukken worden aan de bestuurders ter beschikking gesteld. -----------Bestuur: vertegenwoordiging.
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Artikel 18. ----------------------------18.1.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ---------------

18.2.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk. ---------------------------

18.3.

Het bestuur kan - na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht -besluiten

tot het verlenen van een doorlopende volmacht aan een of meer --

bestuurders, alsook aan derden, om de stichting

binnen de grenzen van die -

volmacht te vertegenwoordigen. ------------------18.4.

Overeenkomsten met derden waarbij een bestuurder of een lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft, worden onder de in de markt-gebruikelijke voorwaarden overeengekomen en worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de overwegingen die aan het besluit

om de overeenkomst toch aan te gaan ten grondslag

liggen.

Het aangaan van deze overeenkomsten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 7.8 onder p. -------18.5.

Nadere regels omtrent het functioneren

van het bestuur worden

neergelegd in-

een reglement van het bestuur, dat wordt vastgesteld door de raad van --toezicht na overleg met het bestuur. ----------------Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.
Artikel 19.---------------------------19.1.

Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene

gang van zaken-

in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een-door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf (5) ---natuurlijke

personen. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn----

bevoegdheden.
19.2.

In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk

voorzien. --

De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat:-------a.

een onafhankelijke

en integere taakvervulling van het toezicht is---

gewaarborgd, waarbij de leden handelen zonder last of ruggespraak; b.

ieder lid van de raad van toezicht in staat is de hoofdlijnen

van het--

totale beleid te beoordelen; -----------------c.

sprake is van een zo evenwichtig mogelijke

samenstelling wat betreft-

sekse, leeftijd, deskundigheid, socìale-, culturele-,

bedrijfsmatige ---

achtergrond van zijn leden; -----------------d.

voor elk beleidsterrein

van de stichting als bedoeld in artikel 3.1

de

vereiste ervaring en deskundigheid aanwezig is;---------e.

zijn leden boven elke (schijn van) belangenverstrengeling zijn---verheven als bedoeld in artikel 23 en artikel 24. ----------
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19.3.

De raad van toezicht stelt - met inachtneming van artikel 19.2 - een ---profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad van toezicht vastrekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten

en de----

gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van ---toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder ofandere beleidsbepalende

functionaris van de stichting deel mag uitmaken van -

de raad van toezicht (niet zijnde de voorzitter). De profielschets wordt ---opgenomen in het jaarverslag van de stichting.------------Voor elke functie in de raad van toezicht kan - met inachtneming van de --profielschets - een functieprofiel

worden opgesteld, welk functieprofiel

past --

binnen de profielschets en ten minste bevat de benodigde deskundigheid,--ervaring en vaardigheden voor de desbetreffende functie in de raad van --toezicht. ---------------------------In de profielschets - of een eventueel functieprofiel - wordt ten aanzien van de
voorzitter van de raad van toezicht in elk gevalopgenomen
is om op te treden als voorzitter van een collegiaal

dat hij (i) in staat -

functionerend orgaan, ---

alsmede (ii) in staat is om de raad van toezicht naar buiten toe te-----representeren.

--------------------------

De raad van toezicht stelt het bestuur in de gelegenheid advies

uit te brengen -

over de profielschets (en de eventuele functieprofielen) voorafgaand aan de-vaststelling. --------------------------De raad van toezicht evalueert de profielschets
functieprofielen) periodiek,

(en de eventuele------

maar in elk geval bij het ontstaan van een vacature

binnen de raad van toezicht. -------------------19.4.

De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven. ---

19.5.

De leden van de raad van toezicht worden - met inachtneming van artikel 19.2
en 19.4 - benoemd door de raad van toezicht op basis van de in artikel
genoemde profielschets (en de eventuele functieprofielen).

19.3 -

Voorafgaand aan -

een benoeming toetst de raad van toezicht of het beoogde lid (neven)functies

-

of -werkzaamheden heeft die mogelijk onverenigbaar zijn met het-----lidmaatschap van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 24. -----19.6.

De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitteraan. De raad van toezicht heeft een ambtelijk secretaris, niet zijnde een--bestuurder of een lid van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 23 en artikel 24 is van overeenkomstige toepassing op de ambtelijk secretaris

van de

raad van toezicht. De (wijze van) benoeming en het defungeren van de ---
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ambtelijk secretaris van de raad van toezicht wordt uitgewerkt in het ---reglement als bedoeld in artikel 21.2. ----------------19.7.

Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogstevier (4) jaren. Een aftredend lid van de raad van toezicht

is onmiddellijk doch-

ten hoogste eenmaal herbenoembaar.----------------19.8.

Een lid van de raad van toezicht kan door de raad van toezicht worden ---geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Gronden voor ontslag van een lid van de raad van toezicht zijn onder meer-(niet-limitatief):
a.

------------------------of voortzetten door het desbetreffende

het aanvaarden
onverenigbare

(neven)functie of -werkzaamheid als bedoeld in artikel

24, onverminderd het bepaalde

19.9.

lid van een--

b.

dat met het desbetreffende

c.

dat het desbetreffende

in 24.5; -------------

lid structureel van inzicht

lid onvoldoende functioneert.

Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:

wordt verschild;
--------

-----------

a.

door zijn overlijden;---------------------

b.

doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagtof verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling
in de Faillissementswet,

als bedoeld -

dan wel een daaraan gelijk te stellen

regeling naar buitenlands recht die op het desbetreffende

wettelijke

lid van de--

raad van toezicht van toepassing is; --------------

c.

door zijn ondercuratelestelling

of indien hij anderszins

het vrije beheer-

over zijn vermogen verliest; ----------------d.

door zijn vrijwillig

aftreden; ------------------

e.

door het aanvaarden

van een benoeming tot bestuurder van de ---

stichting; -----------------------f.
19.10.

doordat hij werknemer wordt van de stichting. ----------

Het lid van de raad van toezicht van wie het ontslag als in artikel 19.8 aan deorde is, heeft het recht de desbetreffende

vergadering(en) van de raad van --

toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet ----meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigdeleden van de raad van toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde ontslag. De tweede volzin van ditartikel 19.11 vindt evenwel

geen toepassing

moment slechts uit twee leden

indien de raad van toezicht op dat

bestaat.----------------
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19.11.

Een besluit

tot ontslag als bedoeld in artikel 19.9 behoeft ten minste twee

derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van
toezicht waarin ten minste twee derden van de leden van de raad van toezichtaanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van--toezicht niet ten minste twee derden van de leden van de raad van toezicht -aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering ----bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier (4)--weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig-omtrent dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid

van ten minste-

twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering

ten ---

minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of ----vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering

moet worden-

vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen in een
vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht -aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. -------------Raad van toezicht:

taakuitoefening. ---------------------

Artikel 20. ------------------------------20.1.

De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde.
hun taak richten

Bij de vervulling

van-

de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de

stichting.----------------------------20.2.

De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:-----------a.

de realisatie van de doelstellingen van de stichting,
realisatie

van de in het (meerjaren)beleidsplan

alsmede de----

geformuleerde doelen,

en de (meerjaren)begroting; -----------------b.

de toewijzing

van revenuen van het vermogen

van de stichting aan de -

doelstellingen

en de in het (meerjaren)beleidsplan

geformuleerde ---

doelen, een en ander met inachtneming van de bijdragenregeling;

c.

de strategie en de risico's
stichting;

d.

verbonden aan de activiteiten van de----

--------------------------

(de realisatie

van) het beleid met betrekking tot vermogensbeheer,

daaronder begrepen
e.

--

het beleggingsbeleid;

------------

de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en -----controlesystemen ten aanzien van de stichting; ----------

f.
20.3.

de financiële

verslaglegging. ------------------

Het bestuur 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 van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van-
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De raad van toezicht is bevoegd alle --

de stichting die deze mocht verlangen.

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; -ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de-stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. ------------20.4.

De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting doen bijstaan-door een of meer deskundigen

in de uitoefening

van zijn taak, alsmede bij de-

werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht.------20.5.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren buiten---aanwezigheid van het bestuur. De raad van toezicht legt de uitkomsten en-afspraken voortkomend uit de evaluatie

20.6.

schriftelijk

vast.

Leden van de raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die ----hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning,
middellijk
a.

noch onmiddellijk.

Onder beloning

wordt niet verstaan: ------

een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten;-----------------

b.

een niet bovenmatig vacatiegeld.

Op het bepaalde in de vorige volzin is artikel 10.1 van overeenkomstige

---

toepassing.----------------------------20.7.

Het jaarverslag van de stichting bevat het bezoldigingsbeleid ter zake de raad -

van toezicht.---------------------------20.8.

De raad van toezicht stelt een auditcommissie
zin van artikel 20.9. Deze auditcommissie

in, zijnde een commissie

in de -

is, onder verantwoordelijkheid van-

de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële

gang

van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing vande werking van de interne risicobeheersings-

en controlesystemen en de---

naleving van wet- en regelgeving (daaronder begrepen de statuten, ----reglementen en regelingen van de stichting).

Indien de auditcommissie

is---

ingesteld, worden de werkwijze, alsmede de taken en bevoegdheden van de-auditcommissie bij reglement geregeld. De raad van toezicht is bevoegd tot-vaststelling en wijziging van dat reglement. --------------20.9.

Onverminderd het bepaalde in artikel
remuneratiecommissie, respectievelijk,

10.3 en 20.8 ten aanzien van de ---de auditcommissie, is de raad van

toezicht bevoegd tot instelling van commissies, bestaande uit leden van de-raad van toezicht en/of derden.

AI hetgeen deze commissies

betreft -----

waaronder hun samenstelling, benoeming, defungeren, werkwijze, alsmede -taken en bevoegdheden

- wordt bij reglement geregeld met inachtneming van-
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het bepaalde
en wijziging

in deze statuten. De raad van toezicht is bevoegd tot vaststellingvan die reglementen.

------------------

Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming.

--------------

Artikel 21.----------------------------21.1.

Het bepaalde in artikel

12, artikel 13, artikel 14, artikel 15, artikel 16 en artikel

17 van deze statuten is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van ----overeenkomstige toepassing, met dien

verstande dat bestuurders toegang--

hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht, tenzij de raad van--toezicht vooraf te kennen heeft gegeven buiten

hun afwezigheid te willen ---

vergaderen. De raad van toezicht komt ten minste eenmaal per kwartaal --bijeen.
21.2.

Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht worden --neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgestelddoor de raad van toezicht na overleg met het bestuur. ----------

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht. ----ArtikeI22.----------------------------22.1.

Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in
gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnenvan het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

22.2.

Daarnaast voert de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar met het-bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. De raad van toezicht legt de -uitkomsten en afspraken voortkomend uit de evaluatie schriftelijk vast.

22.3.

Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur
en de raad van toezicht gelijkelijk

22.4.

bevoegd.

De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
raad van toezicht.-------------------------

Belangenverstrengeling.

-------------------------

ArtikeI23.----------------------------23.1.

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling
tegenstrijdig

(daaronder begrepen:

belang) tussen de stichting en haar bestuurders,

----

haar-----

medewerkers en haar leden van de raad van toezicht wordt vermeden. Onder de personen als bedoeld in de vorige volzin worden ook begrepen hun---echtgenoten, geregistreerde partners of een andere levensgezellen, ----pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad.
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23.2.

Een belangenverstrengeling bestaat in elk geval wanneer de stichting ---voornemens is een op geld waardeerbare rechtshandeling
rechtspersoon of onderneming:
a.

--------------------

waarin een persoon als bedoeld in artikel 23.1 - direct dan wel indirect- persoonlijk een materieel financieel

b.

aan te gaan met een

belang houdt;--------

waarvan een bestuurder een familierechtelijke

verhouding

heeft met

een persoon als bedoeld in artikel 23.1, of ------------

c.

waarbij een persoon als bedoeld in artikel
toezichthoudende functie vervult.

De raad van toezicht

23.1 een bestuurs- of ---

----------------

is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien

van een---

persoon een belangenverstrengeling voordoet. -------------23.3.

Indien zich een (potentiële)

belangenverstrengeling voordoet ten aanzien van

een bestuurder, dan dient de desbetreffende bestuurder dit te melden aan devoorzitter van de raad van toezicht en zijn mede-bestuurders.
23.4.

Indien zich een (potentiële) belangenverstrengeling

-------

voordoet ten aanzien van

een lid van de raad van toezicht, dan dient het desbetreffende lid van de raad van toezicht dit te melden

aan de raad van toezicht.-----------

Het betrokken lid van de raad van toezicht
beraadslaging

is niet aanwezig bij de ------

en besluitvorming over de vraag of sprake is van een -----

belangenverstrengeling. De afwezigheid van de betrokken persoon telt niet
mee bij de bepaling van het aantal

aanwezige of vertegenwoordigde

personen -

met betrekking tot het desbetreffende besluit.
23.5.

Indien geoordeeld wordt dat sprake is van een belangenverstrengeling,

dan is -

de desbetreffende persoon niet aanwezig bij de beraadslaging en -----besluitvorming ten aanzien
belangenverstrengeling

van het onderwerp waarop de ---------

ziet. De afwezigheid van de betrokken persoon telt niet

mee bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde personen met betrekking tot het desbetreffende besluit. Indien geoordeeld
sprake is van een belangenverstrengeling,
a.

wordt dat --

dan geldt voorts: --------

ingeval hierdoor geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan -deelnemen, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht;-

b.

indien het een bestuurder betreft, dan draagt deze bestuurder, al dan niet op aanwijzing van de voorzitter van de raad van toezicht, de --desbetreffende werkzaamheden

over aan een andere bestuurder, dan-

wel, aan een door de voorzitter van de raad van toezicht aan te wijzenpersoon;--------------------------
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c.

indien het een lid van de raad van toezicht betreft, dan draagt dit lid, al
dan niet op aanwijzing van de raad van toezicht, de desbetreffende -werkzaamheden over aan een ander lid van de raad van toezicht; ---

d.

indien hierdoor geen enkel lid van de raad van toezicht aan de ---besluitvorming kan deelnemen, dan neemt dan wel nemen degene(n)met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. Indat geval worden de overwegingen die aan het besluit ten grondslag-liggen schriftelijk vastgelegd en gevoegd bij de jaarrekening over hetboekjaar waarin het besluit is genomen. -------------

23.6.

De bestuurders en/of leden van de raad van toezicht, en hun bloed- en---aanverwanten tot en met de derde graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing op -door de stichting toegekende (financiële) bijdragen aan de in dit artikel 23.6
genoemde bloed- en aanverwanten, en voorts de aanvragen die hiertoe --volgens reguliere procedures zijn behandeld en beoordeeld, mits toekenning
uitsluitend geschiedt op basis van eigen merites. In de gevallen als bedoeld in de vorige volzin is het bepaalde in artikel 23.5 onverminderd van toepassing.-

Onverenigbare Cneven)functiesen -werkzaamheden. -------------Artikel 24.------------------------------24.1.

Om elke vorm en schijn van belangenverstrengeling (daaronder begrepen:-tegenstrijdige belangen) tussen de stichting en bestuurders, respectievelijk,-leden van de raad van toezicht, te voorkomen, onthouden een bestuurder eneen lid van de raad van toezicht zich van (neven)functies en -werkzaamheden die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur, respectievelijk,van de raad van toezicht.----------------------

24.2.

Een (beoogde) (neven)functie of -werkzaamheid is in elk gevalonverenigbaar

-

met het lidmaatschap van het bestuur, respectievelijk, van de raad van --toezicht indien:-------------------------a.

het betreft de functie van werknemer of bestuurder, dan wel, het --lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan van een entiteit die -eenzelfde of een gelijksoortige doelstelling heeft als de stichting,--behoudens het geval de raad van toezicht hiervan ontheffing verleent, al dan niet, voor een bepaalde periode;

b.

het een (neven)functie of -werkzaamheid betreft bij een entiteit --waaraan de stichting direct of indirect middelen ter beschikking stelt-voor de verwezenlijking van haar doelstelling; ----------
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c.

de (neven)functie of -werkzaamheid direct of indirect zou kunnen-leiden tot (de schijn van) enige belangenverstrengeling, en/of----

d.

de (neven)functie of -werkzaamheid de integriteit, het functioneren -en/of de reputatie van de desbetreffende bestuurder, respectievelijk, het lid van de raad van toezicht, dan wel van de stichting zou kunnenschaden.-------------------------

24.3.

De bestuurders en leden van de raad van toezicht doen aan de raad van--toezicht opgave van hun (beoogde) relevante (neven)functies en------werkzaamheden, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en ----adviseurschappen. -----------------------De raad van toezicht toetst of de gemelde relevante (neven)functie of----werkzaamheid mogelijk leidt tot een onverenigbaarheid met het lidmaatschapvan het bestuur, respectievelijk, de raad van toezicht, als bedoeld in artikel 24.1 en 24.2. Het bepaalde in artikel 23.4, tweede volzin, is van -----overeenkomstige toepassing.--------------------

24.4.

De raad van toezicht kan periodiek (neven)functies of -werkzaamheden --(her)toetsen of deze nog verenigbaar zijn met het lidmaatschap van het--bestuur, respectievelijk, de raad van toezicht, in de zin van artikel 24.1 en-24.2. Het bepaalde in artikel 23.4, tweede volzin, is van overeenkomstige
toepassing.---------------------------

24.5.

Indien sprake is van een kortdurende onverenigbare functie (bijvoorbeeld door
belangenverstrengeling)

dan onthoudt de betrokken persoon zich ------

overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.3 en 23.4 - :----------

24.6.

a.

van het verrichten van zijn taken en bevoegdheden, alsmede ----

b.

van de beraadslaging en besluitvorming als bedoeld in artikel 23.5.--

De (neven)functies van de bestuurders en de leden van de raad van toezicht worden gepubliceerd op het openbare gedeelte van de website van de stichting
en in het jaarverslag van de stichting. -----------------

Colleges van advies. --------------------------ArtikeI25.--------------------------------------------------------25.1.

Het bestuur kan voor elk beleidsterrein van de stichting als bedoeld in artikel3.1, alsmede onderdelen van die beleidsterreinen, een college van advies-instellen. Het besluit van het bestuur tot instelling of opheffing van een collegevan advies behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -

25.2.

Het college van advies verleent het bestuur bijstand en/of advies bij: ----a.

de beleidsvorming,

en --------------------

b.

het proces van oordeels- en besluitvorming over aanvragen, -----
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op het beleidsterrein

als bedoeld

in artikel 3.1

waarvoor hij is ingesteld.

Voorts-

fungeert een college van advies desgevraagd als klankbord voor het bestuur. 25.3.

AI hetgeen colleges van advies betreft - waaronder hun samenstelling, ---benoeming,
inachtneming

Boekjaaren

defungeren en werkwijze - wordt bij reglement
van het bepaalde

jaarstukken.

geregeld met---

in artikel 27 van deze statuten. -------

-------------------------

Artikel 26.------------------------------26.1.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.-------

26.2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die --voortvloeien uit deze werkzaamheden,

op zodanige wijze een administratie

te -

voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere -----gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de-rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ----Uit de administratie
a.

dient tevens duidelijk te blijken:

de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke ----bestuurders en leden van de raad van toezicht toekomende----bezoldiging; ------------------------

b.

de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en--omvang van de andere

26.3.

uitgaven van de stichting; ---------

c.

de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en------

d.

de aard en omvang van het vermogen van de stichting.-------

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het-boekjaar de jaarrekening - bestaande uit de balans, de staat van baten en-lasten alsmede een toelichting

- en het jaarverslag van de stichting te maken,-

op papier te stellen en vast te stellen.

De vast te stellen jaarrekening

behoeft-

de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht ter ---beschikking

gesteld. De raad van toezicht

zal, alvorens zijn goedkeuring te--

verlenen, het bestuur opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een
door de raad van toezicht

aangewezen accountant. Gaat de raad van toezicht-

niet over tot aanwijzing van een accountant,

dan is het bestuur daartoe ---

bevoegd. Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de-raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring
omtrent de getrouwheid

van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij ---

brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. -------------
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26.4.

De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de-raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, danwordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ---------

26.5.

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent hetverlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak,-voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de-raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is--onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

26.6.

Het jaarverslag en een verkorte jaarrekening worden gepubliceerd op het--openbare gedeelte van de website van de stichting. -----------

26.7.

Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven (7) jaarte bewaren.

26.8.

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papiergestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en--volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden-gemaakt.

Reqlementen.--------------------------------Artikel 27.------------------------------27.1.

Het bestuur is bevoegd andere reglementen dan hiervoor genoemd vast te-stellen, te wijzigen of op te heffen, in welke reglementen nadere regels worden
gegeven over het functioneren van de stichting. -------------

27.2.

Het besluit van het bestuur tot vaststelling, wijziging en ophetfing van deze -reglementen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.-

Statutenwijziqinq.----------------------------Artikel 28. -----------------------------28.1.

De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de statutente wijzigen met inachtneming van artikel 28.2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de schriftelijke, voorafgaande ----goedkeuring van de raad van toezicht.

28.2.

Een besluit tot statutenwijziging inhoudende een wijziging van (onder meer)
artikel 3 van deze statuten wordt slechts genomen nadat hierover overleg metde gemeente Maastricht heeft plaatsgevonden.---------------
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28.3.

Een besluit tot statutenwijziging

behoeft een meerderheid van twee derden

--

van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee--derden van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht---aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit
statutenwijziging

tot -

aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt--

een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, in welke tweede-vergadering rechtsgeldig

kan worden besloten

met een meerderheid van twee -

derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht aanwezigof vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet--worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders dan-wei de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeftte zijn. Het bepaalde in artikel 15.4, tweede volzin van deze statuten is op eenbesluit tot statutenwijziging
28.4.

niet van toepassing.

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 twee weken. -------------28.5.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akteis opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.

28.6.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

---

en de----

Ontbinding en vereffening. -----------------------ArtikeI29.----------------------------29.1.

De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de stichting
te ontbinden.

Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen

aan de

schriftelijke, voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----29.2.

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel

28.3 en 28.4 van ---

overeenkomstige toepassing. -------------------29.3.

Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur,--tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding

één of meer andere

vereffenaars zijn aangewezen. --------------------
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29.4.

De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding

---

alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf

die-

van een bestuurder worden verlangd. ----------------29.5.

Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming

van-

het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk
overeenstemming

met het doel van de stichting,

in-

met dien verstande dat het -

overschot besteed wordt aan: -------------------a.

een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel
Algemene wet inzake rijksbelastingen

b.

Sb van de-

of een daarvoor in de plaats --

tredende bepaling, met een gelijksoortige

doelstelling, of------

een buitenlandse

of nagenoeg uitsluitend

instelling die uitsluitend

het-

algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. ---Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding
bescheiden

en andere

een bewaarder voor de boeken,--

gegevensdragers van de ontbonden stichting-----

aangewezen.
29.6.

Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de ---vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
bepalingen van deze statuten zoveel

blijven de-

mogelijk van kracht. In stukken en ---

aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichtingworden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ------------29.7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden

en andere ----

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende ten minste zeven (7)
jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van dein het ontbindingsbesluit

aangewezen bewaarder.

Deze persoon is gehouden -

binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht

zijn aanwijzing --

alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.
EINDE STATUTENWIJZIGING.-------------------Slotakte.

-------------------------------

De comparant

is mij, notaris, bekend. --------------------

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofdvan deze akte vermeld. ------------------------Na mededeling van de zakelijke

inhoud van deze akte aan de comparant en het geven-

van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te -nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in testemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. --------Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de -
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wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en -onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. ------------Volgt ondertekening.
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