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ALGEHELE STATUTENWIJZIGING STICHTING ACADEMIE PANSOPHIA 

 

 

 

 

 

 

Heden, negentien december tweeduizend dertien, verscheen voor mij, --------------  

mr. Theodorus Johannes Franke, notaris met plaats van vestiging Naaldwijk,  ----  

gemeente Westland: ------------------------------------------------------------------------------  

mevrouw dr. ANNINE EMILIE GHISLAINE VAN DER MEER, geboren te Zwolle  -  

op zesentwintig juli negentienhonderd drieënvijftig, legitimatie: paspoortnummer  -  

NR8LPJ865, wonende 2675 TH Honselersdijk, gemeente Westland, Van der  ----  

Trappenstraat 33, thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van  

het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest; ---------------  

te dezen handelende in haar hoedanigheid van (ere)voorzitter en president van  -  

de stichting: STICHTING ACADEMIE PANSOPHIA, gevestigd te Honselersdijk,   

gemeente Westland, kantoorhoudende Alpacastraat 20, 1338 HP Almere,  --------  

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-   

en Flevoland onder nummer 27329816. ------------------------------------------------------  

PREAMBULE ---------------------------------------------------------------------------------------  

De comparante, handelende als gemeld, verklaarde vooraf het navolgende: ----------  

-  dat zich in westerse en niet-westerse culturen een eenzijdig mannelijk  -----------  

godsbegrip en mensbeeld hebben ontwikkeld, waarin de vrouwelijke kant van  -  

God en het evenwicht tussen man en vrouw, alsook in de natuur en in het  ------  

leven in het algemeen zijn zoekgeraakt; ---------------------------------------------------  

-  dat de mensheid bijgevolg de mannelijke kant van het bewustzijn verstandelijk   

en gevoelsmatig eenzijdig heeft ontwikkeld en dit bewustzijn dominant is  --------  

geworden in de omgang tussen mensen, in de religie, in de natuur en in het  ---  

leven in het algemeen; -------------------------------------------------------------------------  

-  dat tengevolge daarvan de kennis van oude matriarchale culturen is  -------------  

zoekgeraakt en eigentijdse vrouwelijke en androgyne cultuurbewegingen niet  -  

als zodanig worden onderkend, laat staan erkend; --------------------------------------  

-  dat het terugvinden van al deze kennis van het grootste belang is om in onze  --  

hedendaagse cultuur een nieuwe balans te creëren in de mens, de religie, de  -  

natuur, de samenleving en tussen mannen en vrouwen; ------------------------------  

-  dat zich een nieuwe mondiale en interdisciplinaire tak van wetenschap  ----------  

ontwikkelt, die zich ten doel stelt oude matriarchaten en hedendaagse  -----------  

vrouwelijke en androgyne cultuurbewegingen te onderzoeken teneinde de  -----  
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balans tussen God, mens en wereld te helpen herstellen; ----------------------------  

-  dat deze nieuwe tak van wetenschap ook in Nederland tot ontwikkeling moet  --  

worden gebracht; ------------------------------------------------------------------------------  

-  dat in considerans met het bovenstaande de voormelde stichting: Stichting  --  

Academie Pansophia is opgericht bij akte op dertien november tweeduizend   

acht voor mij, notaris, verleden; -----------------------------------------------------------  

-  dat de statuten van de voormelde stichting: Stichting Academie Pansophia  --  

voor de eerste en laatste maal algeheel zijn gewijzigd bij akte van algehele  -  

statutenwijziging op vijf augustus tweeduizend tien voor mr W.H.M. van  ------  

Hagen, notaris te Eibergen, gemeente Berkelland, verleden; ---------------------  

- dat de voormelde stichting: Stichting Academie Pansophia thans nog als  ----  

subnaam: "Kenniscentrum matriarchaat en eenheidsbewustzijn" draagt; ------  

-  dat in de bestuursvergadering van de voormelde stichting: Stichting  -----------  

Academie Pansophia, gehouden te Bilthoven op elf december tweeduizend  -  

dertien, door het bestuur van de stichting op de wijze als bedoeld in artikel  --  

13 van haar statuten is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en  --  

opnieuw vast te stellen als na te melden;  ----------------------------------------------  

-  dat in voormelde bestuursvergadering is besloten om de comparante aan te   

wijzen om de akte van statutenwijziging te doen verlijden;  ------------------------  

-  dat van het vorenstaande blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van  --  

gemelde vergadering; -----------------------------------------------------------------------  

-  dat de comparante, handelende als gemeld, vervolgens verklaarde naar  -----  

aanleiding van vorenbedoeld besluit en ter uitvoering daarvan de statuten  ---  

van de stichting zodanig te wijzigen dat deze met ingang van heden luiden  --  

als volgt: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Naam en Zetel --------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De stichting draagt de naam: STICHTING ACADEMIE PANSOPHIA. ---------  

2. Zij heeft haar zetel in Honselersdijk, gemeente Westland. -------------------------  

Doel ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De stichting heeft als doel: -----------------------------------------------------------------  

 a. het herontdekken van de vrouwelijke waarden en de bijdrage van  --------  

vrouwen aan oude en moderne samenlevingen in balans met als doel  --  

het bevorderen van het samengaan van vrouwelijke en mannelijke  -------  

waarden in een nieuw geïntegreerd mensbeeld; alsmede --------------------  

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in  

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -------  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: ----------------  

 - het (doen) ontwikkelen van een interdisciplinaire kijk en benadering  -----  

binnen en buiten (semi-)wetenschappelijk onderzoek en publicaties; -----  

 - het (doen) geven van vorming, opleiding en training en/of onderwijs in  --  

de meest brede zin van het woord; -------------------------------------------------  

 - het (doen) verrichten van interdisciplinair onderzoek; -------------------------  
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 - het geven van voorlichting; -----------------------------------------------------------  

 - het zelf houden of het doen bevorderen van spreekbeurten, lezingen,  ---  

workshops, tentoonstellingen en andersoortige  --------------------------------  

bijeenkomsten/congressen; ----------------------------------------------------------  

 - het (doen) organiseren van excursies en reizen;--------------------------------  

 - het (doen) verzorgen van publicaties;----------------------------------------------  

 - het verzamelen van voorwerpen uit en literatuur over oude en  -------------  

hedendaagse (moeder-)culturen; ---------------------------------------------------  

 - het streven naar brede erkenning van dit gedachtegoed bij allerlei --------  

doelgroepen; -----------------------------------------------------------------------------  

 - alle andere middelen, zoals social media, die tot de verwezenlijking van   

haar doel kunnen bijdragen.----------------------------------------------------------  

3. De stichting beoogt een instelling te zijn als bedoeld in artikel 6:33 Wet  ----------  

Inkomstenbelasting 2001 en streeft dan ook naar rangschikking als bedoeld in   

dit artikel. -------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Elke bedrijfsuitoefening welke commercieel risico voor de stichting zou kunnen   

meebrengen is uitgesloten. --------------------------------------------------------------------  

5. De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. ---------------------------------  

Vermogen --------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -------------------------------  

- inkomsten voortvloeiend uit activiteiten van de stichting zoals in de  ------------  

doelstelling omschreven; -------------------------------------------------------------------  

- subsidies en donaties; -----------------------------------------------------------------------  

- schenkingen, erfstellingen en legaten; --------------------------------------------------  

- het vormen van fondsen; -------------------------------------------------------------------  

- alle andere wettige verkrijgingen en baten. --------------------------------------------  

Bestuur -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten  -----  

hoogste tien leden. Tot bestuurder kunnen uitsluitend natuurlijke personen  --  

worden benoemd op voordracht van andere bestuursleden. ----------------------  

2. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, een   

secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en  ---------------  

penningmeester en de functies van vice-voorzitter en secretaris of  -------------  

penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. ----------------------  

3. Het bestuur is bevoegd bestuursleden met onmiddellijke ingang te schorsen.  

4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.  -----------  

De bestuursleden kunnen onbeperkt worden herbenoemd. -----------------------  

5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende  -----  

bestuursleden zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature daarin  --  

voorzien door de benoeming met algemene stemmen van een opvolger.------  

6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende  --  

bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig  ---------------  
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samengesteld bestuur. ----------------------------------------------------------------------  

7. De bestuursleden genieten terzake van de door hen voor de stichting  ---------  

verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding van de   

door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ---------------------  

 De uitbetaling van deze kosten geschiedt volgens een door het bestuur  ------  

vastgesteld reglement, zoals bedoeld in artikel 11, waarin de  --------------------  

onkostenvergoeding is geregeld. ---------------------------------------------------------  

8. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke  -------  

vervulling van de hem opgedragen taak. Als het een aangelegenheid betreft,   

die tot het werkterrein van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van  ---  

hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze   

niet aan hem te wijten is geweest en hij niet nalatig is geweest in het treffen   

van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wentelen. ------------------------  

9. Het algemeen bestuur kan besluiten tot het benoemen van een afgetreden  --  

bestuurslid tot Erebestuurslid van de stichting. Het bestuur neemt deze  ------  

beslissing met algemene stemmen.------------------------------------------------------  

10. Aan het Erebestuurslid kan tevens de "Figurine van Verdienste" uitgereikt  ---  

worden. Het bestuur neemt deze beslissing met algemene stemmen. ----------  

11. Het algemeen bestuur kan beslissen aan een persoon, die bijzondere  --------  

verdiensten heeft of heeft gehad voor (het doel en het werk van) de stichting   

de "Figurine van Verdienste" uit te reiken. Het bestuur neemt deze beslissing  

met algemene stemmen. -------------------------------------------------------------------  

12. Naast het algemeen bestuur kan een dagelijks bestuur functioneren. ----------  

13. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en  ------------  

penningmeester. ------------------------------------------------------------------------------  

14. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor het algemeen bestuur  --  

voor en voert de besluiten van het algemeen bestuur uit. --------------------------  

15. Het dagelijks bestuur maakt in elke vergadering van het algemeen bestuur  --  

bekend wat zij heeft voorbereid of in voorbereiding heeft, wie binnen het  -----  

dagelijks bestuur deze actie op zich neemt of nemen,en wat geheel of  --------  

gedeeltelijk volgens de planning is uitgevoerd. ----------------------------------------  

Taken en bevoegdheden -------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting. --------------  

2. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van  ------------  

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van  ---------------  

registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen  --  

van alle in functie zijnde bestuurders. ---------------------------------------------------  

3. Het algemeen bestuur is niet bevoegd te besluiten 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. ------------------------  

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving ------  

worden aanvaard. ----------------------------------------------------------------------------  
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Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten -----------------------------------------------  

Artikel 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden gehouden ter plaatse in  

Nederland als bij de oproeping bepaald. ------------------------------------------------  

2. Ieder jaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden, waarvan  --------  

tenminste één binnen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar,  -----  

waarin in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de  ----  

begroting dan wel een staat van lasten en baten. ------------------------------------  

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 4 hierna ----  

bepaalde, door de voorzitter en secretaris van het bestuur, ten minste zeven   

dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet  -----  

meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. Deze vermelden,  ---------  

behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen  ----------------  

onderwerpen per lid van het algemeen bestuur als portefeuillehouder  ---------  

gerangschikt. ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van  

de bestuursleden daartoe schriftelijk een oproep doet. Deze oproep dient ----  

schriftelijk te geschieden, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen   

punten. Lid 3 van dit artikel is op deze vergaderingen van overeenkomstige  -  

toepassing. -------------------------------------------------------------------------------------  

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden  -------  

aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de  -  

orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de  ----  

door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van  ---  

vergaderingen niet in acht genomen. ----------------------------------------------------  

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens  

afwezigheid door de vicevoorzitter; bij afwezigheid van de vicevoorzitter door  

het bestuurslid dat het langst zittend is dan wel door een voorzitter die het  ---  

bestuur uit zijn midden (tijdelijk) kiest. ---------------------------------------------------  

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden besluitenlijsten opgesteld,   

door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter  

van de vergadering daartoe aangezocht. De besluitenlijsten worden  -----------  

vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter  -  

en secretaris hebben gefungeerd. De besluitenlijsten worden vervolgens  ----  

bewaard door de secretaris. ---------------------------------------------------------------  

8. De toegang van de vergaderingen is openbaar, tenzij door het bestuur  -------  

anders wordt beslist. -------------------------------------------------------------------------  

 Altijd toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie -----  

zijnde bestuurders en degenen, die daartoe door of namens het bestuur zijn   

uitgenodigd. ------------------------------------------------------------------------------------  

9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ---------------  

10. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden  --  

alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte  

stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de voorzitter van   
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het bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------  

11. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid van  -----  

deze stichting in rechte laten vertegenwoordigen op overlegging van een  ----  

schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende,   

volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als   

gevolmachtigde optreden. ------------------------------------------------------------------  

12. Als gestemd wordt over een voorstel om een bestuurder te schorsen of te  ---  

ontslaan kan de bestuurder, wiens schorsing of ontslag het betreft, niet aan  -  

de stemming deelnemen en telt deze bestuurder niet mee voor de  -------------  

berekening van het quorum als bedoeld in lid 10 van dit artikel. ------------------  

13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één  ------------  

bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt.  -------------  

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco  -  

stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------------------  

14. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de -------  

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van   

een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk  ------  

vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het  -----  

oordeel van de voorzitter van de vergadering 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 bestuurder dit verlangt. Door  ---  

deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  -  

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

15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist  

de voorzitter van de vergadering. ---------------------------------------------------------  

16. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk,   

al of niet per e-mail, en met eenparigheid van stemmen van alle  ----------------  

bestuursleden. Een dergelijk besluit staat gelijk met een besluit genomen in   

een vergadering. ------------------------------------------------------------------------------  

Vertegenwoordiging -------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de stichting. -------------------------------  

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de (vice-)voorzitter  

van het bestuur, tezamen met een ander bestuurslid. -------------------------------  

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook  -  

aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te  -----------  

vertegenwoordigen. --------------------------------------------------------------------------  

Einde bestuurslidmaatschap --------------------------------------------------------------------  

Artikel 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: -----------------------------------  

a. door zijn overlijden; --------------------------------------------------------------------------  

b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; ---------------------------  

c. door ontslagneming (bedanken); ---------------------------------------------------------  
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d. door ontslag hem verleend door de (rechts)persoon of het orgaan dat op  ----  

grond van deze statuten bevoegd is hem te ontslaan; ------------------------------  

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. ----------------------  

Meerjarig beleidsplan, jaarprogramma en jaarverslag ------------------------------------  

Artikel 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het algemeen bestuur stelt een meerjarig beleidsplan vast voor de  ------------  

eerstvolgende drie tot vijf jaar. Dit plan wordt zo nodig jaarlijks door het  ------  

bestuur bijgesteld. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Voorts stelt het algemeen bestuur een jaarprogramma van activiteiten vast  --  

voor de eerstvolgende aaneengesloten activiteitenperiode. Deze periode  ----  

behoeft niet samen te vallen met het kalenderjaar. ----------------------------------  

3. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur over het kalenderjaar een jaarverslag  ---  

van de stichting samen, waarin onder meer wordt verantwoord op welke  -----  

wijze en in welke mate het jaarprogramma van activiteiten of een tijdsdeel  ---  

daarvan is gerealiseerd. --------------------------------------------------------------------  

4. Het algemeen bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten  

van de Stichting. ------------------------------------------------------------------------------  

Boekjaar en jaarstukken --------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------------  

2. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting  ---------  

afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een  ------  

begroting dan wel een staat van baten en lasten (hierna tezamen ook te  -----  

noemen: jaarstukken) over het geëindigde boekjaar opgemaakt. gestreefd  --  

wordt naar een meerjarenbegroting die parallel loopt met het programma van  

activiteiten. -------------------------------------------------------------------------------------  

3. De jaarstukken worden – voor zover het bestuur dit wenst - vergezeld van  ---  

een rapport van een registeraccountant of van een accountant of  --------------  

administratieconsulent – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar  ---  

door de penningmeester aan het algemeen bestuur aangeboden. ---------------  

4. De jaarstukken worden door het algemeen bestuur vastgesteld en  -------------  

gedurende tenminste de door de wet voorgeschreven termijn bewaard. -------  

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op  ----  

papier gestelde baten en lasten, 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, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, beschikbaar zijn en  --  

binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt. -----------------------  

Reglement -------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het algemeen bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin  ------  

tenminste een onkostenvergoeding voor de bestuurders is geregeld. -----------  

2. Het reglement voorziet voorts in de regeling van die onderwerpen die naar  --  

het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. --------------------------  
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3. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----------------  

4. Het algemeen bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of  -  

op te heffen. -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde   

in artikel 12 lid 1 en 2 van toepassing. --------------------------------------------------  

Statutenwijziging -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het algemeen bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit  ------  

daartoe moet worden genomen met tenminste twee/derde van de  -------------  

uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden  ---------  

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ------------------------------------------------------  

2. Als niet alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn,   

wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en   

gehouden, waarin over het voorstel, zoals in de vorige vergadering aan de  --  

orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde  ------  

bestuurders kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste   

twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------  

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.  

Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.  

4. Het algemeen bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging  --  

en van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het  --------------  

handelsregister, waar de stichting op grond van de wet is ingeschreven. ------  

Ontbinding en vereffening ------------------------------------------------------------------------  

Artikel 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het algemeen bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe  -  

te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 2 van toepassing. -------  

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot  ------------  

vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen, die  -  

van haar uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd: in liquidatie. -----------------  

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het  -----------  

algemeen bestuur. ---------------------------------------------------------------------------  

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

inschrijving geschiedt in het register als bedoeld in artikel 12 lid 4. --------------  

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten van  ------  

kracht. -------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan een door het   

bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon, waarvan  --  

de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. ---  

 Indien en voorzover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad of niet   

meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de vereffenaar(s) het  ----  

batig saldo hoger dan eenduizend euro (€ 1.000,00) besteed  --------------------  

overeenkomstig een door een notaris, binnen wiens rechtsgebied de zetel  --  

van de stichting gelegen is, te bepalen doel. ------------------------------------------  

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere  ------  
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gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet  -----  

voorgeschreven termijn berusten onder de door de vereffenaars aan te  ------  

wijzen persoon. -------------------------------------------------------------------------------  

Slotbepalingen --------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist   

het algemeen bestuur. ----------------------------------------------------------------------  

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs  -------------  

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. ---------  

SLOT AKTE -----------------------------------------------------------------------------------------  

Deze akte is verleden te Naaldwijk, gemeente Westland, op de datum in het  -----  

hoofd van deze akte vermeld. -------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de  --------------  

verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde   

en daartoe bestemde document vastgesteld. -----------------------------------------------  

De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De  ---------  

verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen  ---  

prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een conceptakte te hebben   

ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn  ------  

gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. ------------------------------------  

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen  ------  

persoon en mij, notaris, ondertekend om zestien uur vijfendertig minuten. ----------  


