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Blad 1.

STATUTENWIJZIGING STICHTING
versie: 3 d.d. 3 I oktob er 2013
in behandeling bij: mw G.C. Ahlrichsl082650.01/ba

Heden, vier november tweeduizend dertien (04-1 l-2013), verschenen voor mij,-
mr Johan Hendrik Adriaan Wagener, notaris lqqlfgstiglngsplaats Cou
1. _4e hggl Jg""l4"tonius @

te dezen handelende:
a. voor zích in privé;
b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Johannes van der Arend,-

2. de heer Hans Bergvelt,

rngqqlw Withetmina Hendri a Ienafius,

4. de heer Willem Ver,hgli,

te dezen handelende in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk secretaris,-
penningmeester en bestuurslid - en als zodanigtezarrren vorÍnende het gehele-
bestuur - van de stichting: Stichting Wensenfonds Swetterhage, s141u14i1-
gevestigdte Zoeterwoude, Blankaartweg 2, postcode 2381 AD, ingeschreven in-
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nuÍnmer 41166782.-
Stichting \ilensenfonds Swetterhage hierna ook te noemen: de stichting.-
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren
a. dat de stichting is opgericht bij akte op negen april negentienhonderd-

vierentachtig (09-04-1984) verleden voor H.C.A. Boom, destijds notaris ter-
standplaats Voorschoten;

3 .

b. dat de statuten van genoemde stichting na voonnelde datum van oprichting-
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geen wijziging meer hebben ondergaan;
datindeopnegenseptembertweedutzenddertien(09.09-2013)gehoude
bestuursveigadering van de stichting is besloten de statuten van de stichting te-

wijzigen, *áu*atr 6ti3tct uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen.-
Teruitvoeringvanhethiervoorbedoeldebes1uitverk1arendecomparanto[l-
handelend alsgemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw-
vast te stellen als volgt:
S T A T U T E N
NAAM. ZETEL EN DUUR
Artikel I
1. De stichting is genaamd: Stichting \ilensenfonds Swetterhag

en is gevestigdte Zoeterwoude.
2. De stichting is voor onbepaalde tijd door de toenmalige oudercommissie-

"swetterh age" op gericht.
DOEL
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel activiiteiten het ontplooien, welke de levenvreugde-

kunnen bevorderen van de bewoners van "swetterhage" te Zoeterwoude.-
2. De stichting tracht dit doel, indien mogelijk, te bereiken met instemming van-

de bewoners van "swetterhage" en in overleg met de leiding van-
o'swetterh age" te Zoeterwoude.

GELDMIDDELEN

2.

a
J .

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
- donaties;

subsidies;
opbrengsten van collecten en geldelijke acties;
inkomsten uit aan de stichting toebehorende eigendommen, verkrijgtngen uit-
schenkingeo, legaten en erfstellingen en andere baten.

BESTUUR
Artikel 4
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit minstens drie (3)-

en maximaal acht (8) leden.
Daalt het aantal leden van het bestuurder beneden drie (3), dan blijft fue1-
bestuur bevoegd, doch neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling.-
Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en-
voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke-
termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de-
Rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van hs1-
Openbaar Ministerie.

4. Bij de samenstelling van het bestuur zal erop worden gelet dat de bestuurs
leden, gelet op doel en middelen van de stichting, door aanleg, persoonltjk--
heid en ervaring, de geschiktheid hebben om in teamverband algemeno-
leiding te geven

Artikel 5
1. De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd btj een besluit,-

genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
2,TottoekomstigebestuursledenzijnslechtsbenoembaarperSonen,die
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duurzame band hebben of hebben gehad met één of meer bewoners van-
..Swetterhage,'endietevenseenverklaringvangoedgedraghebben-

overgelegd.
Artikel
1.D'bestuurderswordenbenoemdvooreenperiodevanacht(8) jaar.-

Z4tredenafvolgenseendoorhetbestuuroptemakenrooSt€r.-
2. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Een herbenoeming betekent-

niet zonder meer een herbenoeming in een functie, welke betrokkene voor-
zijn aftreden in het bestuur vervulde.

3. Een in een tussentijdse vacature benoemd
tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij

lid van het bestuur treedt af op het-
is benoemd, had moeten aftreden.-

2.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

a. door periodiek aftreden als bedoeld in artikel 6;
b. door bedanken:
c. door overlijden;
d. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen;
e. door ontslag door de rechtbank;
f. door ontslag door het bestuur.
Het bestuur kan een bestuurder van de stichting uit zijn functie zetten
redenen ontleend aan het belang van de stichting
Het besluit daartoe kan slechts worden genomen in een besfuursvergadering-
met een meerderheid van stemmen van alle stemgerechtigde bestuursleden-
van de stichting, waarbij het betrokken bestuurslid niet meegerekend wordt.-

Besfuursleden ontvangen geen loon, vacatiegelden, onkostenvergoeding of wat-
voor bevoordeling dan ook.
Artikel 9
De leden van het bestuur verdelen hun werkzaarnheden onderling en verkiezen uit-
hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmsssfel.-
VERTEGEN\ryOORDIGIN
Artikel 1

de secretaris gezamenlijk
In geval van ontstentenis of belet van één van hen of van beiden, wordt de-
stichting vertegenwoordigd door hun respectieve plaatsvervangers
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopeÍI,-
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeen--
komsten, waarbij de stichttngzich als borg of hooftlelijk medeschuldenaar-
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor-
een schuld van een derde verbindt.

VERGADERINGEN
Artikel 11
1. Het bestuur vergadert ten minste drie (3) keer per jaar en voorts telkens

wanneer de voorzitter zulks nodig acht, of ten minste twee (2) andere leden-
van het bestuur zulks wensen.

2. Wanneer ten minste twee (2) andere leden dan de voorzitter een vergadering-
wenSen,danzullenZidezewenSmetopgaafvanredenenaandevoorzitte

2.

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en
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schriftelijk kenbaar maken; de vergadering moet dan binnen veertien (14;-
dagen worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de vorenbedoelde leden-
bevoegd zljn zelf het bestuur schriftelijk bijeen te roepen.

3. De besfuursleden worden voor de vergaderingen schriftelijk namens de-
voorzitter opgeroepen. Voorts wordt hen ten minste één week vóór de datum-
van de besfuursvergadering een agenda toegezonden, waarin de ter-
vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en zoveel mogelijk-
toegelicht.
In, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen kan van het-
bepaalde in dit lid worden afgeweken, met dien verstande, dat vergaderingen-
van het bestuur, waaryoor de leden op kortere termijn dan zeven (7) dagen-
z1n opgeroepen rechtsgeldige besluiten slechts kunnen worden genomen met-
eenmeerderheidvandeinfunctiezt1ndebestuursleden.
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, die door het bestuur worden-
vastgesteld.

1. Tenzij rn deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met-
volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering-
waarin de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

2. Ieder bestuurslid heeft één stem, blanco stemmen worden geacht niet te zin-
uitgebracht.

3. Het bestuur kan ook besluiten buiten vergadering nemen, mits geen van de-
bestuursleden zichdaartegenverzet en alle leden zich schriftelijk omtrent het-
voorstel akkoord verklaren. Zodanige besluiten worden vastgelegd in de-
notulen
Stemming geschiedt mondeling, tenztj een bestuurslid schriftelijke stemming-
verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen van de bestuurs--
leden zich daartegen v erzet
Bij staking
verworpen

van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zljn-

4.

4.

5.

BOEKJAAR EN VERSLAGGEVIN

Het boekj aar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur van de stichting is verplicht van haar veÍmogenstoestan
zodantge aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en-
verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Jaarlijks voor één april maakt de penningmeester een balans en een staat van-
batenenlastenmeteentoe1ichtingopperéénendertigdecember,oo1l-
financieelvers1agoVerhetafgelopenjaarwaarininiedergevalde-
verkrijgingen uit erfstellingen en giften, niet zijnde gebruikelijke donaties t-
apafi worden vermeld, alsmede een overzicht van de aangegane verplichtin--
gen en een prognose van de uitgaven die gemoeid 211en zijn met de nog te-
ontvangen aanvragen voor een bijdrage.
Goedkeuring door het bestuur van de jaarstukken strekt de penningmeester tot
decharge.
Jaarlijks voor één april maakt de secretaris een verslag op van de door het-
bestuur verrichtte activiteiten, waaronder in ieder geval ook de uitgeoefende-
controle op de jaarstukken



4.

5 .
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Jaarlijks voor één april stelt de voorzitter een beknopt actueel beleidsplan op-
waarin onder andere is vermeld hoe het komend jaar de doelstelling van de-
stichtingverwachtwordttezul1enwordenuitgevoerd.
Het bestuur zal er zorgvoor dragen dat de in lid 3 vermelde stukken voor één-
juliviainternetvooreeniederraadpleegbaariS.
Het besfuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden zeven (7)-
jaren te bewaren en zorgl eryoor dat er een back-up is van de gebruikt
software en databestanden

STATUTENWIJZIGIN
Artikel 14
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal

daartoe belegde bestuursvergadering, waarin ten minste drie/vierde van de-
bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee/derde-
van het aarrtal uitgebrachte stemmen
Indien het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezigis, zal niet eerder dan-
veertien dagen en niet later dan een maand daarna, een opnieuw bijeengeroe--
pen besfuursvergadering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal van de
aanwezige bestuursleden, alsdan dezelfde voorstellen met een meerderheid-
van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen kuruten-
worden aangenomen.
Tot statutenwrjziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de-
agenda van de betrokken bestuursvergadering is vermeld en het wijzigings--
voorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden yan hs1-
bestuur is kenbaar gemaakt.
Niet voor wijzigin g vatbaar dan na verkregen toestemming vanwege de-
Minister van Financiën zijn artrkel2, artikel l4 lid 4 en artikel 16 lid 5.-
De statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat daarvan een notariële akte-
is opgemaakt.

3 .

4.

5 .

NTBIN
Artikel 15
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit is artikel 14 lid 2 en 3 van toepassing.-
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:

- door insolventie nad at zij in staat van faillissement is verklaard of door-
de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;-

- door rechterlijke uitspraak in de brj de wet genoemde gevallen
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt de bewaarder benoemd, onder wie de-

boekenenbescheidenvandeontbondenstichting,naafloopvande-
vereffening gedurende zeven (7) jaren, of zoveel korter als de wet voor
schrij ft , blij ven berusten.

VEREFF

De vereffening geschiedt door het bestuur of door één of meer, door [s1-
bestuur aangewezen vereffenaars.

2. De stichting blijft nahaar ontbinding voortbestaan indien en voorzover di1-
voor de vereffening vanhaar zaken nodig is.

l .

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel-
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mogelijk en nodig van krach
4. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan,moet aanhaar-

naam toegevoegd: "In liquidati e" .
5.Eeneventueelbat igsaldowordtgegevenaaneenA1gemeenNutBeogend

Instelling die het doel van de stichting, het veÍmogen van de levens-vreugde-
van de bewoners van "swetterh à8e", zoveel mogelijk nabij komt.-

REGLEMBNTEN
Artikel 17
Het bestuur kan een huishoudelijk of ander reglement vaststellen ter regeling van-
zaken, die naar het oordeel nadere regeling behoeven. Reglementen mogen niet in-

stnjd zijnmet de wet of deze statuten.
LOTBEP

Artikel 18
f" iol"t gB"al,waarrn niet voorzien wordt door statuten of reglementen, beslist het-
bestuur.
VOLMACHT
ffivo1machtopdecomparantsub1blijktuitdeopnegenseptember-
tweeduizend dertien (09-09-2013) getekende notulen, waarvan, zoals gemeld, een-
exemplaar aan deze akte za| worden gehecht .
SLOT
Waarvan akte in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze-
akte vermeld.
De comparanten zijn mLj, notaris, bekend. Indien hiervoor een identiteitsdocument-
vermeld is, heb ik, notaris, de identiteit van een comparant (destijds) vastgesteld-
aan de hand van dat document.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.-
De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing.
beze akte is beperkt voorgelezen enonmiddellijk daarna achtereenvolgens door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(Volg ondertekening)
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