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Op dertig december tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Laurens Willem
Kelterman, notaris te Amsterdam:
mevrouw mr. Anniek Ellen! Silfhout, werkzaam onderde verantwoordelijkheid van mij,-

notaris, woonplaats kiezende te 1077 AS Amsterdam, Apollolaan 153, geboren te
Blaricum op vierentwintig mei negentienhonderdeenennegentig.
De comparant verklaarde:
a. dat bij akte op dertig augustus tweeduizend tien verleden voor mr. H. Steenhuis,-

destijds notaris te Urk is opgericht de stichting: Stichtin Siriz, gevestigd te
gemeente Gouda, kantoorhoudende te 2802 AN Gouda, Nieuwe Gouwe W.Z. 1, -
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50739107, hierna ook te
noemen: stichting;

b. dat de statuten van de stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien voor het
laatst zijn gewijzigd bij akte op negentien juli tweeduizend achttien verleden voor -
een waarnemer van mr. C. M. Jones, destijds notaris te Amersfoort;

c. dat de raad van bestuur van de stichting op negenentwintig december tweeduizend
tweeëntwintig heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel-
opnieuw vast te stellen en dat comparant daarbij werd gemachtigd de gewijzigde -
statuten in een notariële akte te doen vastleggen;

d. dat de raad van bestuur conform artikel 22 lid 1 van de statuten van de stichting .

voorafgaande goedkeuring heeft verkregen van de raad van toezicht voor het-
besluit tot statutenwijziging, waarvan blijkt uit aan deze akte te hechten notulen van
de vergadering van de raad van toezicht;

e. dat onder andere artikel 12 lid 1 en lid 7 van de statuten van de stichting worder

gewijzigd, zodat schriftelijke goedkeuring van de te Gouda gevestigde vereniging: -
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40530980, moet worden gevraagd en is verkregen,-
zoals blijkt aan het aan deze akte te hechten document;

f. dat van gemeld bestuursbesluit inclusief machtiging blijkt uit een aan deze akte te -
hechten besluit van de raad van bestuur;

g. dat de comparant bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van-
gemelde machtiging vaststelt dat de statuten van de stichting zijn gewijzigd en
luiden als volgt:

STATUTEN
BEGRIPSBEPALINGEN
1. In deze statuten wordt verstaan onder:

stichting: de te gemeente Gouda gevestigde stichting: Stichting Siriz.
2. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn

geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa.
NAAM ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichtin Siriz.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda.
DOEL
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Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:

a. het werken aan een maatschappelijk klimaat waarin de beschermwaardigheid -
van het ongeboren menselijk leven wordt erkend;

b. het versterken van de bewustwording en weerbaarheid van jeugdigen met het-
oog op het voorkomen van onbedoelde zwangerschap;

c. het bieden van ondersteuning en zorg aan hen die door een zwangerschap in -
de problemen zijn geraakt;

alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in -
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en richt zich
zoveel mogelijk naar algemeen erkende normen van verantwoorde preventie,
ondersteuning en zorg.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bieden van verantwoorde preventie, ondersteuning en zorg;
b. het centraal stellen van de cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en

behoeften in het kader van de verlening van preventie, ondersteuning en zorg;
c. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen voor de stichting;
d. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van de voor de verlening

van preventie, ondersteuning en zorg beschikbare middelen, en daarmee
voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en
doelmatigheid;

e. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante
belanghebbenden;

f. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven
doelrealisatie.

4 Het aanwenden van financiële middelen (waaronder de eventuele jaarwinst) kan -
uitsluitend plaatsvinden binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting -
ten bate van een algemeen maatschappelijk belang of een lichaam dat is vrijgesteld
van vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5 lid 1 sub c van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, dan wel een daan/oor in de plaats tredende regeling
of wettelijke bepaling.

HISTORIE
Artikel 3
De stichting is op dertig augustus tweeduizend tien opgericht door de te Gouda
gevestigde vereniging: Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40530980, hierna te noemen:
vereniging.
VERMOGEN
Artikel 4
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt

gevormd door:
a. gelden verkregen van de vereniging ten behoeve van de door de vereniging -

aan de stichting opgedragen taken;
b. giften en donaties;
c. subsidies, vergoedingen en overige (sponsor)bijdragen;
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d. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; erfstellingen en legaten-
mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; -

e. hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten;
f. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter, aan een bestuurder of-
aan een lid van de raad van toezicht, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 4.-

3. Kosten die leden van de raad van bestuur en leden van de raad van toezicht in de -

uitoefening van hun functie maken, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden,
kunnen door de stichting worden vergoed.

RAAD VAN BESTUUR-
SAMENSTELLING BENOEMING ONTSLAG EN SCHORSING
Artikel 5
1. De raad van bestuur bestaat uit één (1) of meer natuurlijke personen. De raad van -

toezicht stelt het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallige raad van bestuur-
behoudt zijn bevoegdheden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5.

2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht, op -

basis van een profielschets welke wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door-
de raad van toezicht in overleg met het bestuur. De profielschets bevat d
kwaliteiten en deskundigheden waaraan een bestuurslid dient te voldoen en kan-
deel uitmaken van het bestuursreglement.

3. De taakomschrijving van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van
toezicht vastgesteld.

4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden-
voor de leden van de raad van bestuur die tot de stichting in dienstbetrekking staan,

geschieden door de raad van toezicht. Het salaris en de overige
arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur hebben betrekking op-

de arbeidsrechtelijke relatie met de stichting. De raad van toezicht neemt hierbij het
hieromtrent bepaalde in de Wet normering topinkomens (Wnt) in acht, dan wel het -
omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
De raad van bestuur dient de raad van toezicht zo spoedig mogelijk van het
ontstaan van een vacature op de hoogte te stellen.

6. Naast het bepaalde in artikel 6, is niet benoembaar tot lid van de raad van bestuur -
een persoon die:
a. lid is van de raad van toezicht;

b. niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft.
7. Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd.
8. Een lid van de raad van bestuur verliest zijn functie:

a. door zijn overlijden;
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren

van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem-
surséance van betaling wordt verleend;

c. door zijn ondercuratelestelling en de onderbewindstelling van zijn gehele-
vermogen;

d. door zijn vrijwillig aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
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f. door zijn ontslag door de raad van toezicht; het besluit tot ontslag dient te
worden genomen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de
stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd is en met ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte -
stemmen.

hlet betreffende lid van de raad van bestuur heeft het recht in die vergadering -
het woord te voeren, eventueel bijgestaan door een raadsman;

g. doordat hij, nadat hij tot lid van de raad van bestuur benoemd is, in verhouding
tot een lid van de raad van bestuur of lid van de raad van toezicht komt te

staan als bedoeld in artikel 6 lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet,-
beslist de raad van toezicht wie van de twee personen die het aangaat, zal
defungeren;

h. doordat hij, nadat hij tot lid van de raad van bestuur is benoemd, gaat voldoen-
aan een kwaliteit als bedoeld in lid 6 van dit artikel;

i. doordat hij, nadat hij tot lid van de raad van bestuur is benoemd, gaat voldoen-
aan een kwaliteit in artikel 6 lid 2 en het aldaar bepaalde niet buiten toepassing
blijft krachtens het bepaalde in artikel 6 lid 5 of lid 6;

j. doordat hij, nadat hij tot lid van de raad van bestuur is benoemd, gaat voldoen-
aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6 lid 3.

9. De raad van toezicht pleegt overleg met de overige leden van de raad van bestuur-
overeen voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de raad van bestuur -
en stelt voorts de ondernemingsraad en cliëntenraad in de gelegenheid advies uit-
te brengen over een dergelijk voornemen indien de raad van toezicht daartoe op -
grond van de Wet op de Ondernemingsraden respectievelijk de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 of anderszins verplicht is.

10. De raad van toezicht kan een lid van de raad van bestuur schorsen. De voorzitter-

van de raad van toezicht dient ingeval van schorsing een vergadering van de raad -
van toezicht bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na de schorsing, welke-
vergadering zal besluiten tot opheffing van de schorsing, tot verlenging van de
schorsing of tot ontslag. Het geschorste lid van de raad van bestuur heeft het recht-
in de vergadering het woord te voeren, eventueel bijgestaan door een raadsman. -
Bij verlenging van de schorsing is het voorafgaande van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat een schorsing niet langer dan drie maanden-
kan duren.

Indien een vergadering niet binnen vier weken na de schorsing is gehouden, indien
in die vergadering geen beslissing is genomen dan wel indien na ommekomst van -
drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

11 a. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van
bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het
overblijvende lid van de raad van bestuur. In die situatie telt/tellen de

b.

betreffende lid/leden van de raad van bestuur ten aanzien waarvan belet of-

ontstentenis geldt in bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven
niet mee als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur.
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur berust het
bestuur van de stichting tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht-
daartoe aangewezen personen. Degene die bij ontstentenis of belet wordt -
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aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze-
bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld en dient derhalve ook -
in bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven te worden
meegeteld als stemgerechtigd lid van de raad van bestuur. Het in de statuten -
en wet omtrent het bestuur en de leden van de raad van bestuur bepaalde is-

op hem (hen) van overeenkomstige toepassing.
12. De raad van toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de raad van bestuur-

een gesprek over diens functioneren. De raad van toezicht voert jaarlijks met de-
raad van bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren
van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

13. De raad van toezicht kan decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur
KWALITEITSEISEN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN
DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 6
Raad van bestuur en raad van toezicht

1. Een persoon die nauwe familie- of vergelijkbare relatie heeft met een lid van de
raad van bestuur of lid van de raad van toezicht van de stichting kan niet tot lid van
de raad van bestuur of lid van de raad van toezicht worden benoemd.
De leden van de raad van bestuur of van de raad van toezicht van de stichting2.
mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer
van:

een entiteit waaraan de stichting de door haar of de vereniging ingezamelde -
gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare-
rechtshandelingen verricht.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een onderneming of
rechtspersoon die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden.
Raad van bestuur

3. Lid van de raad van bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen:

a. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de -
raad van toezicht van de stichting;

b. die lid zijn van het bestuur van een andere instelling die binnen het
verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie -
geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij de andere
instelling als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is
met de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie;

c. die lid zijn van de raad van toezicht van een andere instelling die binnen het -
verzorgingsgebied van de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie -
geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;

d. die in de voorafgaande periode van vijfjaar op grond van artikel 2:298
Burgerlijk Wetboek door de rechtbank zijn ontslagen als bestuurder of
toezichthouder, tenzij hen mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken-
geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

4. Een lid van de raad van bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde
nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van bestuur,
voorafgaand toestemming van de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent -
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die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag -
van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie-
daardoor belemmerd wordt. Een lid van de raad van bestuur geeft informatie en -
inlichtingen ten aanzien van die nevenfuncties aan de raad van toezicht.

5. Het bepaalde in lid 2 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair --
direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire -
doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit), mits:

de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot-
benoeming van leden van de raad van bestuur of leden van de raad van
toezicht van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een/derde van het aantal
leden van de raad van bestuur of leden van de raad van toezicht;

niet meer dan een/derde van het aantal leden van de raad van bestuur mag-
bestaan uit de in lid 2 van dit artikel genoemde personen.

De hier bedoelde leden van de raad van bestuur mogen - buiten
vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur -de stichting -
niet vertegenwoordigen.

6. Het bepaalde in lid 2 en 5 van dit artikel geldt niet indien het lid van de raad van
toezicht fungeert als lid van het bestuur van de vereniging.

Raad van toezicht

7. Lid van de raad van toezicht kan in ieder geval niet zijn een persoon die een andere
financiële vergoeding van de instelling ontvangt dan een passende vergoeding voor
de als lid van de raad van toezicht verrichte werkzaamheden.

Lid van de raad van toezicht kan daarnaast in ieder geval niet zijn een persoon die-
zelf, of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, -
pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
a. lid is dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van

de raad van toezicht lid is geweest van de dagelijkse of algemene leiding van -
de instelling;

b. in een periode van één jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de raad-
van toezicht tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de
instelling bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de dagelijkse of-
algemene leiding;

c. werknemer is of in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap
van de raad van toezicht werknemer is geweest van de instelling ofwel op
basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de instelling -
heeft verricht;

d. tijdens dan wel in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap
van de raad van toezicht een zakelijke relatie onderhoudt dan wel heeft
onderhouden met de instelling die zijn onafhankelijkheid dan wel het
vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;

e. in een periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap danwel]
gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van toezicht lid is
(geweest) van de cliëntenraad, ondernemingsraad, vrijwilligersraad en/ofeen -
klachtencommissie verbonden aan de zorgorganisatie van de stichting;

f. als bestuurslid verbonden is aan of in dienst is van een werknemersorganisatie
die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van -
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de werknemers van de stichting;
lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien
een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling lid is van de
interne toezichthouder van die andere instelling;
aandelen in de instelling houdt;
lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die
aandelen in de instelling houdt dan wel van een andere instelling die binnen -
het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde
werkzaamheden verricht;

lid is van de dagelijkse of algemene leiding dan wel feitelijk het beleid (mede) -
heeft bepaald als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van een-
andere zorginstelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting ofd<
daarmee verbonden zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde
werkzaamheden verricht;

lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het-
verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde
werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een dochtermaatschappij -
van de instelling is als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk-
Wetboek of die andere instelling met de instelling is verbonden in een groep -
als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in de -
instelling houdt, tenzij die rechtspersoon met de instelling is verbonden in een -
groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek
die in de voorafgaande periode van vijfjaar op grond van artikel 2:298 BW-
door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hem-
mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan
worden gemaakt;

n. die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van de raad-
van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze
functie met het belang van de stichting en de daarmee verbonden
(zorg)organisatie dan wel tot ongewenste belangenverstrengeling.

Leden van de raad van toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings-
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de
stichting en mogen niet (on)middellijk betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of
diensten ten behoeve van de stichting, behoudens in geval van voorafgaande-
goedkeuring van de raad van toezicht.

8. Onder de instelling als bedoeld lid 7 wordt (naast de stichting) mede verstaan een -
dochtermaatschappij van de stichting als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek alsmede met de stichting in een groep verbonden
rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het -
Burgerlijk Wetboek.

9. Onder lid van de dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in lid 7 sub a, g en i, -
wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van de stichting heeft-
bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene
leiding van de stichting.

10. Een lid van de raad van toezicht meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit -

MBW 213392.01-1



daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn -
lidmaatschap van de raad van toezicht.

VERSTRENGELING VAN BELANGEN
Artikel 7
1. De raad van bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van -

belangen tussen de stichting enerzijds en leden van de raad van bestuur, leden van
de raad van toezicht of medewerkers van de stichting anderzijds. leder lid van de -
raad van bestuur en ieder lid van de raad van toezicht zal in dit verband periodiek-
een verklaring afleggen met een door de raad van toezicht te bepalen inhoud.-

2. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van -
de raad van bestuur dient het betreffende lid dit te melden aan de voorzitter van de

raad van toezicht alsmede, indien er meerdere leden van de raad van bestuur zijn,-
aan de overige leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante-
informatie. De raad van toezicht beslist, buiten aanwezigheid van de betrokken-
bestuurder, of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel
tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daarvan sprake is. -

3. Een toezichthouder meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond
aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van
toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht

besluit dan buiten aanwezigheid van de betrokken toezichthouder of sprake is van -
ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft
passende maatregelen indien daarvan sprake is.

4. Louter het feit dat functionarissen zowel functioneren bij de stichting als de
vereniging leidt niet per definitie tot een verstrengeling van belangen

5. Transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of toezichthouders
spelen, worden onder marktconforme voorwaarden aangegaan, behoeven de-
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en worden gepubliceerd in het
jaarverslag.

RAAD VAN BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 8
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het-

besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Dit houdt onder -
meer in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de
statutaire en andere doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de-
resultatenontwikkeling, de kwaliteit en de veiligheid van de preventie,
ondersteuning en zorg. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de
raad van toezicht.

De raad van bestuur is ook verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's
verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de
preventie, ondersteuning en zorg. De raad van bestuur rapporteert hierover aan en
bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van
toezicht.

2. leder lid van de raad van bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een-
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar-
het belang van de stichting en de met haar verbonden maatschappelijke
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(zorg)organisatie waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het
belang van de betrokken belanghebbenden en wegen daartoe de in aanmerking-
komende belangen van de bij de preventie, ondersteuning en zorg betrokken
belanghebbenden af. De raad van bestuur kan ter uitvoering van haar taak
personeel in dienst van de stichting aanstellen.

3. De raad van bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de -
raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van
zijn taak benodigde gegevens. De raad van bestuur is voorts verplicht de raad van -
toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en de vergaderingen van de raad
van toezicht bij te wonen indien en voor zover de raad van toezicht dat verlangt.

4 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van)-
interne en externe belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden -
(zorg)organisatie en stelt in dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en
wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan
informatieverschaffing, overleg en invloed van de belanghebbenden.

5. Indien en voor zover de raad van bestuur uit meer dan één lid bestaat worden de -

onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de overige
aspecten ten aanzien van het functioneren van de raad van bestuur en zijn
individuele leden, nader geregeld in een door de raad van het bestuur, met
goedkeuring van de raad van toezicht, vast te stellen of te wijzigen
bestuursreglement.

6. De raad van 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
stichting kunnen worden gekend.

7 De raad van bestuur is, met voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, -
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar -
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een-
schuld van een ander verbindt.

8. De raad van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van
toezicht voor besluiten tot:

het wijzigen van de statuten;
het (voorstel tot) ontbinden van de stichting;
het aangaan van een juridische fusie of splitsing en het doen van voorstellen-
daartoe;

het vaststellen van het jaarverslag, de jaarrekening en de
resultaatsbestemming;
het vaststellen van het bestuursreglement van de raad van bestuur;
het vaststellen, wijzigen of aanpassen van (strategische) jaarbeleidsplannen en
meerjarenbeleidsplannen van de stichting en de daarbij behorende
begrotingen;
het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate-
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10.
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invloed van belanghebbenden van de stichting;
het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning,-
waarvan het brutobedrag - met inbegrip van werkgeverslasten en alle
emolumenten - meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld -
en aan de raad van bestuur meegedeeld bedrag;
de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de -
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het
verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen die -
als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; -
het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen;
het aangaan van overeenkomsten, waaronder overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een -
derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt;

het benoemen en ontslaan van de accountant van de stichting;
het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van -
gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen
het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat-
door de raad van toezicht is goedgekeurd;
het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting -
zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen
bedrag te boven gaan;
de aangifte van het faillissement van de stichting of surséance van betaling van
de stichting;
het oprichten van een onderneming of rechtspersoon, alsmede de vaststelling -
van de statuten van die onderneming of rechtspersoon;
het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere
rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking
van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
het vaststellen of wijzigen van het klokkenluidersreglement.

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in het voorafgaande-
lid en overigens in deze statuten omschreven, aan zijn goedkeuring t
onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden beschreven en-
schriftelijk aan de raad van bestuur te worden medegedeeld.
De raad van toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als bedoeld in dit -
artikel dat beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft,
goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan-
voorts bepalen, dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een
door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te
zijn gegeven voorde desbetreffende rechtshandelingen.
Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de voorbereiding,
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk -
belang heeft dat strijdig is met het belang bedoeld in lid 2 van dit artikel. Wanneer-
alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur een
tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld heeft, wordt het besluit genomen
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door de raad van toezicht.

RAAD VAN BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk-

handelende leden van de raad van bestuur.

3. Ook in geval sprake is van verstrengeling van belangen en/of een tegenstrijdig
belang tussen een lid van de raad van bestuur en de stichting, wordt de stichting -
vertegenwoordigd door de raad van bestuur.

4. De raad van bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring door de raad van
toezicht, besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht-
aan één of meer leden van de raad van bestuur en/of aan anderen, zowel

gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

5. De in artikel 8 lid 7 opgenomen goedkeuring geldt mede voor de bevoegdheid tot -
vertegenwoordiging van de stichting terzake van de betreffende handelingen.

RAAD VAN BESTUUR: BUEENROEPING BESLUITVORMING IN
EN BUITEN VERGADERING
Artikel 10
Indien en voor zover de raad van bestuur uit meer dan één lid bestaat geldt het

volgende:
1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige leden van de raad van

bestuur gezamenlijk zijn bevoegd een vergadering van de raad van bestuur bijeen -
te roepen.

2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van bestuur geschiedt
door de in het voorgaande lid bedoelde personen schriftelijk, met inachtneming
van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die-
van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het
aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te
behandelen onderwerpen (agenda).
Op de agenda worden gebracht de onderwerpen die door een of meer leden -
van de raad van bestuur ten minste zeven dagen voor de dag van de

vergadering schriftelijk aan de raad van bestuur zijn opgegeven.
b. hlet lid van de raad van bestuur die voor dit doel een adres aan de stichting

bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van de raad van bestuur-
worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats te
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept, dan wel doet bijeenroepen, -
behoudens het volgende.

4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan de
raad van bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de niet aan de
vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur vóór het tijdstip van de -
vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te
verzetten.

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische -
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weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat de raad -
van bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle leden van de raad van
bestuur bekend heeft gemaakt.

5. Een lid van de raad van bestuur kan aan een ander lid van de raad van bestuur

schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. -
Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een lid van de raad van bestuur kan slechts één medebestuurder ter vergadering-
vertegenwoordigen.

6. De raad van bestuur kan bepalen dat leden van de raad van bestuur hun
vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Als de raad van bestuur daartoe besluit gelden de volgende -
vereisten:

het lid van de raad van bestuur die op deze wijze aan de vergadering
deelneemt moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden

geïdentificeerd;
dit lid van de raad van bestuur moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de

beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen;
hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.

De raad van bestuur kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Nadere bepalingen hierover kunnen worden
vastgelegd een bestuursreglement.
Het lid van de raad van bestuur die via een elektronisch communicatiemiddel aan-

een vergadering deelneemt geldt als in de vergadering aanwezig.
7. In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van-

bestuur één stem.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden -
de besluiten door de raad van bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de
stemgerechtigde leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. -
Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken-
de stemmen wederom dan is het voorstel verworpen.
Indien bij een stemming over de benoeming van personen kan worden gekozen
tussen meer dan twee personen en daarbij door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het-
grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na tussenstemming over personen -
die een gelijk aantal stemmen verkregen.

8. Indien voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal leden -
van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, dan kan na die vergadering een -
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet
later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan
hetzelfde besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, met ten minste de voor dat
besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. Indien werd gehandeld in strijd-
met dit voorschrift, kan de raad van bestuur niettemin rechtsgeldig besluiten, mits-
alle leden van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig of
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vertegenwoordigd zijn en mits met de voor het besluit voorgeschreven meerderheid
van stemmen.

9. De raad van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten-
nemen, mits alle leden van de raad van bestuur schriftelijk hun stem uitbrengen.-
Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de stemgerechtigde-
leden van de raad van bestuur zich vóór het voorstel heeft verklaard.

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische -
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat de raad -
van bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle leden van de raad van
bestuur bekend heeft gemaakt.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de-
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering-
wordt vermeld. De uitgebrachte schriftelijke stemmen worden bij deze notulen-
gevoegd.

RAAD VAN BESTUUR: LEIDING VAN DE VERGADERINGEN NOTULEN
Artikel 11
1. De voorzitter, of diens waarnemer, leidt de vergaderingen van de raad van bestuur;

bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de

vergaderingen worden gehouden.
Als echter één of meer leden van de raad van bestuur dit vóór de stemming

verlangen, zullen stemmingen over de benoeming van personen schriftelijk
geschieden en stemmingen over zaken hoofdelijk.

3. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent 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 lid van de raad van bestuur dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van bestuur worden notulen-
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon, tenzij in opdracht van de raad van bestuur daarvan een notarieel proces--
verbaal wordt opgemaakt.
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist
ondertekend.

RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING BENOEMING SCHORSING ONTSLAG-
EN BEZOLDIGING
Artikel 12
Samenstellin

1. De stichting heeft een raad van toezicht die uit ten minste drie (3) natuurlijke
personen bestaat. Het definitieve aantal leden wordt, met inachtneming van het -
voorgaande, vastgesteld door de raad van toezicht zelf.

2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de -
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aard van de stichting en de daarmee verbonden (zorg)organisatie, haar
activiteiten en een evenwichtige spreiding van de gewenste deskundigheden en-
achtergronden, maatschappelijke en regionale betrokkenheid, geslachten leeftijd
van de leden van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht dienen de

bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot
onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van
de raad van toezicht in teamverband samen te werken. Ten minste één lid van de

raad van toezicht beschikt over voor de stichting relevante kennis van en ervaring
in preventie, ondersteuning en/of zorg.

3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van
elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan
ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en zijn taak naar behoren kan
vervullen.

4. De raad van toezicht stelt, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit-
artikel, een algemene profielschets op voor de samenstelling van zijn raad naar-
ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature
stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op.
leder lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die -
noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het -
kader van de profielschets van de raad van toezicht.
De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in staat om over de profielen
voorafgaand advies uit te brengen.

5. De leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij
benoeming plaatsvindt op basis van een bindende voordracht door de
cliëntenraad.

6. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.
Benoemin

7. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht met

inachtneming van het bepaald in artikel 6 en dit artikel.
a. Ten minste één lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende

voordracht van de cliëntenraad, tenzij deze van de mogelijkheid een
voordracht te doen, geen gebruik heeft gemaakt. De cliëntenraad houdt bij het
opstellen van de voordracht rekening met de door de raad van toezicht
opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name
door artikel 6 en dit artikel aan het lidmaatschap van de raad van toezicht-
worden gesteld.

b. Bij een voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht worden
van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, alsmede de
betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van
belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad-
van toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als -
toezichthouder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden-
die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden
volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.

c. De leden worden benoemd aan de hand van een door de raad van toezicht -

vast te stellen selectieprocedure en een profielschets met in achtneming van -
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het bepaalde in artikel 6.
8. De raad van toezicht stelt de raad van bestuur in de gelegenheid om binnen één -

maand na een daartoe strekkend verzoek, advies uit te brengen over de

voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de raad van toezicht. Met het
oog daarop geeft de raad van toezicht aan de raad van bestuur kennis van de
naam en de functies die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor

zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de -
raad van toezicht.

9. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten

hoogste vier jaar en kunnen, inclusief herbenoeming(en), vooreen al dan niet-
aaneengesloten periode ten hoogste acht jaar zitting hebben in de raad van
toezicht, leder jaar treedt een zodanig aantal leden af dat ongeveer een/vierde deel
van de leden aftreedt. Bij een besluit tot herbenoeming wordt opnieuw afgewogen -
of de betrokken toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven de
komende jaren en wordt rekening gehouden met de wijze waarop de
toezichthouder zijn taak als toezichthouder heeft vervuld.

Schorsin ontsla bezoldi in dechar e

10. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen-
door de raad van toezicht wegens onder meer verwaarlozing van zijn taak, wegens
strijdigheid met het bepaalde in artikel 6, wegens andere gewichtige redenen,-
onverenigbaarheid van functies of belangen, of wegens een ingrijpende wijziging -
van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van -
toezicht redelijkerwijs niet van de stichting gevergd kan worden. Het betrokken lid-
van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende
vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen-
bijstaan door een raadsman.

11. De schorsing van een lid van de raad van toezicht vervalt, indien de raad van
toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit
tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor
ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het
besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

12. De raad van toezicht kan een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de
raad van toezicht slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derde -

van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het
aantal stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd is.

13. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts door:
a. periodiek aftreden;
b. in verhouding tot een lid van de raad van bestuur of lid van de raad van

toezicht komen te staan als bedoeld in artikel 6 lid 1. Indien deze

d.

omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht wie van de twee-
personen die het aangaat, zal defungeren;
het gaan voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6 lid 2 en het aldaar-
bepaalde niet buiten toepassing blijft krachtens het bepaalde in artikel 6 lid 5 of
6;
het aanvaarden van een arbeidsrechtelijke betrekking met de stichting dan wel
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het intreden van de situatie dat niet langer wordt voldaan aan de
kwaliteitseisen van artikel 6 lid 7 sub f, j en k;

e. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Bezoldiging

14. Leden van de raad van toezicht kunnen voor hun werkzaamheden uitsluitend een-

vergoeding ontvangen bestaande uit een niet-bovenmatig vacatiegeld en/of
onkostenvergoedingen op declaratiebasis. Wat betreft hoogte en structuur zijn de-
vacatiegelden zodanig dat gekwalificeerde en deskundige leden van de raad van -
toezicht kunnen worden aangetrokken en behouden. De bedragen worden door de-
raad van toezicht vastgesteld met inachtneming van de Wet normering
topinkomens.
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader
toegelicht.

Dechar e

15. De raad van toezicht kan decharge verlenen aan de leden van de raad van toezicht.
RAAD VAN TOEZICHT - TAAK WERKWIJZE EN VERGADERING
Artikel 13
Taken en bevoe dheden

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op de -
kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de algemene gang van zaken in de
stichting en de met haar verbonden (zorg)organisatie. De raad van toezicht vervult -
de werkgeversfunctie respectievelijk een klankbordfunctie voor de raad van bestuur
en staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde. De raad van toezicht-
oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn
opgedragen en toegekend. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de-
raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden -
(zorg)organisatie, waaronder het te behartigen maatschappelijk belang en het-
belang van de betrokken belanghebbenden. De leden van de raad van toezicht
vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten -
prevaleren.
De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de
uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft -
gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden-
(zorg)organisatie betrokken zijn.
De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en uitgeoefende
toezicht, welk verslag wordt toegevoegd aan de jaarstukken, als bedoeld in artikel -
19 lid 3.
De raad van toezicht en de individuele leden van de raad van toezicht vervullen hun

toezicht- advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire -
taak- en bevoegdheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de strategische
beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de
daarmee verbonden (zorgorganisatie.

2. De raad van toezicht kan uit zijn midden een gedelegeerd lid van de raad van-
toezicht aanwijzen die op meer frequente basis overleg heeft met de raad van
bestuur.
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3. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die de

van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. -
De raad van toezicht en zijn individuele leden hebben een eigen
verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur, de accountant en overige interne
of externe functionarissen alle informatie te verlangen die de raad van toezicht
nodig heeft om zijn taken taak adequaat te kunnen vervullen.
De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere-
gegevensdragers van de stichting.
De raad van toezicht of een of meerdere door hem uit zijn midden aan te wijzen
leden hebben, met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de -
bescherming van privacy en persoonsgegevens, zo mogelijk na overleg met de
raad van bestuur, toegang tot de locaties van de stichting en de daarmee
verbonden (zorgorganisatie en het recht om inzage te nemen van de bescheiden, -
boeken en overige gegevensdragers van de stichting en de daarmee verbonden-
(zorg)organisatie. De raad van toezicht kan zich daarbij voor rekening van de
stichting, na overleg met de raad van bestuur, doen bijstaan door de externe-
accountant van de stichting, dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen -
deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend. -
De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn -
taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

4. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de stichting-

en stelt de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een-
voorgenomen benoeming of ontslag.

5. De werkzaamheden van de raad van toezicht en al hetgeen zijn functioneren en de
evaluatie daarvan betreft worden nader geregeld in het reglement van de raad van-
toezicht. Daaronder valt ook een onderlinge taakverdeling alsmede de instelling van
commissies bestaande uit leden van de raad van toezicht die zich, onverminderd de

collectieve verantwoordelijkheid van de gehele raad van toezicht, in het bijzonder-
bezig houden met specifieke aspecten en/of onderdelen van het toezicht. Het -
betreffende reglement wordt door de raad van toezicht vastgesteld en gewijzigd en-
waarbij voor het overige het bepaalde in artikel 22 van toepassing is.

Ve/- aderin en werkwi'ze

6. a. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht
opgedragen taken dat nodig maakt, maarten minste viermaal per jaar en
verder zo vaak als ten minste een van zijn leden dat wenst.
Ten minste één maal per jaar bespreekt de raad van toezicht zijn eigen
functioneren, het functioneren van de raad van bestuur en de relatie tussen de

raad van toezicht en de raad van bestuur.

b. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden de besluiten door de raad van toezicht genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer-
dan de helft van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig-
of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Indien bij een stemming
over de benoeming van personen kan worden gekozen tussen meer dan twee-
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personen en daarbij door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen
verkregen, zo nodig na herstemming over personen die een gelijk aantal
stemmen verkreeg.

c. Indien voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal-
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal -
niet in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, dan kan na die
vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet-
eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de-
nieuwe vergadering kan hetzelfde besluit worden genomen ongeacht het -
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht, met-
ten minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen.-
Indien werd gehandeld in strijd met dit voorschrift, kan de raad van toezicht
toch rechtsgeldig besluiten, mits alle stemgerechtigde leden van de raad van-
bestuur in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met de-
voor het besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen.

d. Het bepaalde in de artikelen 10 en 11 ter zake van de vergadering en de
besluitvorming van de raad van bestuur, is zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht, met inachtneming van -
het ter zake bepaalde in het reglement als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

7 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de voorbereiding,
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk -
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee
verbonden (zorg)organisatie. In die situatie telt/tellen het betreffende lid of de
betreffende leden in bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven niet
mee als stemgerechtigde leden van de raad van toezicht. Wanneer op grond van -
het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid geen enkel lid van de raad van
toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit desondanks
genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

8. De raad van bestuur verschaft aan de raad van toezicht tijdig, en desgevraagd
schriftelijk, de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts
alle door hem verlangde inlichtingen. De raad van bestuur stelt voorts ten minste -
eenmaal per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen-
van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en -
controlesysteem van de stichting.

9. De raad van toezicht kan adviserende commissies van de raad van toezicht, zoals -

een auditcommissie en een remuneratiecommissie instellen. Indien de raad van

bestuur uit één lid bestaat, zal de raad van toezicht ten minste een financiële
auditcommissie instellen, bestaande in meerderheid uit leden van de raad van

toezicht.

De financiële auditcommissie 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 van de werking van -
de administratieve organisatie en in de interne beheersing, in het bijzonder de
betalingsorganisatie.
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De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissié wordt nader-
geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld,
gewijzigd en aangevuld.

10. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht berust het-
toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van de raad van-
toezicht. In die situatie telt/tellen het betreffende lid of de betreffende leden ten .

aanzien waarvan belet of ontstentenis geldt in bepalingen in deze statuten die een -
quorum voorschrijven niet mee als stemgerechtigde leden van de raad van toezicht.
Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.

11 Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht berust het toezicht-
tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht voor die situatie aangewezen
personen. Is daartoe door de raad van toezicht niemand aangewezen dan berust-
het toezicht tijdelijk bij een of meer door de raad van bestuur aangewezen
personen. De op grond van de vorige zinnen tijdelijk aangewezen persoon of
personen benoemt of benoemen vervolgens nieuwe leden van de raad van toezicht
met inachtneming van het in artikel 6 en artikel 12 bepaalde. Onder belet wordt in-
deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de raad van
toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.
Degene die bij ontstentenis of belet van leden van de raad van toezicht de taken -
van een lid van de raad van toezicht vervult, wordt voor het vervullen van die taken

met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld en dient derhalve ook in
bepalingen in deze statuten die een quorum voorschrijven te worden meegeteld als
stemgerechtigd lid van de raad van toezicht.

GECOMBINEERDE VERGADERING
Artikel 14
1. In een gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en raad van toezicht-

worden algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid en het functioneren -
van de raad van bestuur besproken, alsmede andere onderwerpen die vooraf door-
een van hen aan de orde zijn gesteld en geagendeerd. De jaarstukken, het
jaarverslag en het accountantsverslag worden in een gecombineerde vergadering -
besproken.
De hoofdzaken van de rapportage van de raad van bestuur en de bespreking ervan
worden opgenomen in het jaarverslag.

2. Een gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de raad van toezicht -
wordt gehouden zodra een van hen dat wenst, doch ten minste twee maal per
boekjaar.
De voorzitter, dan wel namens hem een van de andere leden van de raad van
bestuur, verzorgt in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht en d
eventuele initiatiefnemer de agenda en oproeping aan de leden van de raad van-
bestuur en de raad van toezicht.

3. De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van
toezicht. Bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige leden van de raad van
bestuur en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering.

CLIËNTENRAAD
Artikel 15
1 De stichting kent een cliëntenraad. De samenstelling, taken, bevoegdheden en -
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werkwijze van deze raad worden in een medezeggenschapsregeling vastgelegd. -
De raad van bestuur neemt ter zake de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen 2018 in acht, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de-
van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering met de cliëntenraad met het -
bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting in
aanwezigheid van de raad van toezicht of een afvaardiging daarvan.

3. De cliëntenraad kan een verzoek in het kader van het recht van enquête als-
bedoeld in titel 8 afdeling 2 van boek 2 Burgerlijk Wetboek indienen.

WET KWALITEIT KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG
Artikel 16
De raad van bestuur neemt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in acht, dan-
wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en
regelgeving.
VRIJWILLIGERS
Artikel 17
1. De raad van bestuur kan een vrijwilligersraad instellen.
2. De leden van de vrijwilligersraad worden benoemd door de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur stelt het aantal leden van de vrijwilligersraad vast.
4. Het functioneren van de vrijwilligersraad wordt nader omschreven in een reglement.

Dit reglement kan alleen met voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur-
door de vrijwilligersraad worden vastgesteld en gewijzigd.

5. Op de vrijwilligers van de stichting is de tuchtrechtspraak van het Instituut
Sportrechtspraak (ISR) van toepassing, een en ander zoals vastgelegd in het
Tuchtreglement (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vrijwilligersorganisaties,
dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en -
regelgeving.
De raad van bestuur draagt ervoor zorg dat vrijwilligers bij aanvang van hun
werkzaamheden bij de stichting hiervan op de hoogte worden gesteld.

BOEKJAAR
Artikel 18
hlet boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
VERSLAGGEVING
Artikel 19
1. De raad van bestuur is verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de

staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
2. De stukken als bedoeld in lid 1 worden terstond ter goedkeuring aan de raad van -

toezicht voorgelegd, voorzien van een nadere toelichting.
De raad van toezicht zal deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan -

te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en
gelijktijdig aan de raad van toezicht en legt daarover een verklaring af. De raad van
bestuur is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en -
gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschikking te stellen.
Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting-
aan de raad van bestuur. De raad van bestuur legt jaarlijks verantwoording afvoor-
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het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan-
besluiten decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.

3. Naast het financiële verslag als bedoeld in lid 1 is de raad van bestuur verplicht om
jaarlijks een jaarverslag op te maken en op papier te stellen.

4. Het jaarverslag als bedoeld in lid 3 wordt terstond ter voorafgaande goedkeuring -
aan de raad van toezicht voorgelegd. In het jaarverslag wordt onder meer de
volgende informatie opgenomen:

de samenstelling van de raad van bestuur, de functies van de leden van de
raad van bestuur van de stichting en, voor zover van belang, de eventuele-
nevenfuncties;

de totaalsom van de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur;-
de totaalsom van de vacatiegelden en onkostenvergoedingen van de leden van
de raad van toezicht;

de samenstelling van de raad van toezicht, waarbij van de zittende leden in elk
geval de leeftijd, het beroep, de relevante nevenfuncties, de eerste benoeming
en de lopende termijn waarvoor een lid van de raad van toezicht is benoemd. -

5. De jaarrekening wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de raad
van bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht voorafgaand goedgekeurd. -
De jaarrekening wordt door de leden van de raad van bestuur en de leden van de -
raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meer van-

hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding van gemaakt. Het verslag
van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 13 lid 1 wordt door de raad van-

toezicht vastgesteld en door de leden van de raad van toezicht ondertekend.
6. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt de raad van

bestuur, met voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, een begroting-
voor het volgende boekjaar vast.

BELEIDSPLANNEN
Artikel 20
1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een jaarbeleidsplan vast met een bijbehorende -

jaarbegroting, evenals een meerjarenbeleidsplan met een bijbehorende
meerjarenbegroting, waarin de beleidsvisie van de stichting wordt verwoord. Het-
meerjarenbeleidsplan wordt voor een periode van vier jaren opgesteld.
Hetjaarbeleidsplan en het meerjarenbeleidsplan behoeven de voorafgaande
goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting.

2. De plannen geven ten minste inzicht in de door de stichting te verrichten
activiteiten, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de-
stichting en de besteding daarvan.

3. De raad van bestuur is belast met de uitvoering en realisatie van de in het
jaarbeleidsplan en meerjarenbeleidsplan opgenomen activiteiten.

CONFLICTREGELING
Artikel 21
1. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en-

statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk
verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten.-

2. Zodra de raad van bestuur of de raad van toezicht vaststelt dat er sprake is van een

ernstig verschil van mening of een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke-
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aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen de voorzitters van beide -
organen trachten om in goed onderling overleg binnen twee maanden een
oplossing te bewerkstelligen.

3. Als de raad van bestuur en de raad van toezicht door bemiddeling van beid
voorzitters niet binnen deze termijn tot overeenstemming zijn gekomen, dan zullen -
de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk een besluit nemen om het
verschil van mening respectievelijk conflict op te lossen via externe bemiddeling
door een door de raad van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk aan te
wijzen onafhankelijke derde.

4. Indien een minnelijke oplossing van het verschil van mening of conflict niet mogelijk
blijkt te zijn, dan zal de raad van toezicht een besluit over de oplossing van het-
verschil van mening respectievelijk conflict nemen met een meerderheid van ten-
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een voltallige
vergadering van de raad van toezicht waar de (betreffende) leden van de raad van-
bestuur in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord.

REGLEMENTEN
Artikel 22
1. Voor zover de statuten en/of de wet niet anders bepalen kan de raad van bestuur-

een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn
oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk
vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt, welke datum -
niet kan zijn gelegen vóór die waarop het besluit werd genomen.

2. Voor zover de statuten en/of de wet niet anders bepalen kan de raad van bestuur-
elk reglement wijzigen en ook intrekken, met uitzondering van de reglementen van -
de raad van toezicht en de door hem ingestelde commissies.

3. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze -
statuten, zijn niet bindend.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 23
1. De raad van bestuur is, met voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, -

bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid

van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste drie vierde van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur-
aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal-
worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Bij die oproeping dient de tekst
van het voorstel te worden gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4 Indien werd gehandeld in strijd met enig vereiste gesteld in het vorige lid, kan de -
raad van bestuur niettemin rechtsgeldig tot statutenwijziging besluiten, mits alle
stemgerechtigde leden van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig of-
vertegenwoordigd zijn en mits met de in lid 2 van dit artikel voorgeschreven
meerderheid van stemmen

5. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de raad van bestuur bepaalde-
tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Leden
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van de raad van bestuur die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting-
zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden.
De raad van bestuur kan een of meer leden van de raad van bestuur en/of anderen,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in-
tot het verlenen van opdracht aan de notaris.
De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de-
wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te
leggen ten kantore van het handelsregister.

FUSIE- SPLITSING- OMZETTING
Artikel 24
Op een besluit van de raad van bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van
Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de raad van bestuur tot omzetting van
de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is
het bepaalde in artikel 23 leden 1, 2, 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 25
1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 23, leden 1, 2, 3en 4 van
overeenkomstige toepassing.

2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed ten-
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling, te bepalen door de raad van bestuur na voorafgaande goedkeuring van
de raad van toezicht. Hierbij geldt dat een eventueel batig saldo uitsluitend kan-
worden bestemd ten bate van een volgens artikel 5 lid 1 sub c Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam (of daarvoor in de plaats tredende
wetgeving) of een algemeen maatschappelijk belang.

3. De vereffening geschiedt door de leden van de raad van bestuur, tenzij bij het-
besluit tot ontbinding een of meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of een of
meer andere vereffenaars zijn benoemd.
Indien de leden van de raad van bestuur de vereffenaars zijn, kunnen zij, bij besluit

genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van hun aantal, steeds -
een of meer van hen met de verdere vereffening belasten dan wel in hun plaats
en/of naast hen een of meer anderen.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in
het handelsregister.

5. Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk-
zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende
schuldeisers schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten-
faillissement.

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van -
haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk-
van kracht.
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In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam-
de woorden 'in liquidatie' worden toegevoegd.

7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan -
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het -
ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde -
termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij gebreke-
daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden -
zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

ONVOORZIENE GEVALLEN
Artikel 26
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van
bestuur.

BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:

besluit raad van bestuur;

notulen van de vergadering van de raad van toezicht;
goedkeuring Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.

SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en -
ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparant en mij, notaris ondertekend.
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 30 december 2022
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