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dossiernr: 1030377
statutenwijziging stichting
Op zeventien februari tweeduizend negen (17-02-2009) verscheen voor mij, mr. Pieter Teun
Marten de Vries, notaris gevestigd te Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf: ---------------------De heer Merlijn Trouw, wonende te 1052 RS Amsterdam, Bilderdijkskade 5 2, geboren te --------Arnhem op dertien januari negentienhonderd een en zeventig (13-01-1971), zich --------------------legitimerende met zijn Nationaal paspoort, nummer: NW6314881, -------------------------------------uitgegeven te Amsterdam op zestien februari tweeduizend zeven (16-02-2007), gehuwd, ----------ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: --------------------------------------------------a.
de heer BERNARD GERHARD DE VALK, wonende Hamingen 2 te 7951 KN Staphorst,
geboren op vijftien maart negentienhonderd eenenzestig (15-03-1961) te --------------------Heerenveen (zich legitimerende met Nationaal paspoort nummer: NK3127910, -------------uitgegeven te Staphorst op elf januari tweeduizend zes (11-01-2006), gehuwd ---------------b.
de heer GERHARDUS WILLEM LAMMERS, wonende De kamperfoelie 5 te 9203 LT Drachten, geboren op eenendertig maart negentienhonderd negenendertig (31-03- ----------1939) te Aalten (zich legitimerende met Nationaal paspoort nummer: NK9027809, ---------uitgegeven te Smallingerland op negen mei tweeduizend zes (09-05-2006), gehuwd --------bij het geven van de volmacht handelende als voorzitter en penningmeester van na te ---------------melden stichting: Stichting Voorzieningen Olmenes, gevestigd te Appelscha, ------------------------kantoorhoudende te 8426 GM Appelscha, Beatrixoord 1, ingeschreven in de kamer van ------------koophandel en fabrieken te Leeuwarden onder nummer 01082205, en handelende ter ---------------uitvoering van een besluit van het bestuur van de stichting de dato een en twintig februari
tweeduizend acht (21-02-2008), hierna ook te noemen: de stichting, -----------------------------------VOLMACHT ---------------------------------------------------------------------------------------------------Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan de een akte
zal worden gehecht op heden voor mij, notaris verleden. -------------------------------------------------De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart: ------------------------------------------------De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op veertien juli negentienhonderd ----------acht en negentig (14-07-1998) voor mij, notaris; -----------------------------------------------------------De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte verleden op zes
november negentienhonderd acht en negentig (06-11-1998) voor mij, notaris. ------------------------Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering gehouden op een en twintig februari
tweeduizend acht (21-02-2008) besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit -----------een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering. --------------------------------STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat
de gewijzigde statuten met ingang van heden luiden als volgt: -------------------------------------------NAAM, ZETEL EN DUUR -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting draagt de naam: ‘Stichting Voorzieningen OlmenEs”. ----------------------------2.
Zij heeft haar zetel te Appelscha in de gemeente Ooststellingwerf. -----------------------------3.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ----------------------------------------------------DOEL Et MIDDELEN -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting heeft ten doel het treffen van voorzieningen- direct of indirect- ten bate van -----------de sociaal therapeutische gemeenschap OlmenEs, die niet ingevolge de voor de ----------------------zorgverlening geldende financieringsregelingen worden en voorts al hetgeen met een en ------------
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ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ----ruimste zin des woords. -----------------------------------------------------------------------------------BESTUURSORGANEN ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting kent als organen: ---------------------------------------------------------------------------a.
de Raad van Bestuur; -----------------------------------------------------------------------------b.
de Raad van Toezicht; ---------------------------------------------------------------------------RAAD VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP RAAD VAN BESTUUR -------------------------Artikel 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het besturen van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of
meer leden. De leden van de Raad van Bestuur dienen dezelfde personen te ----zijn als de leden van de Raad van Bestuur van de stichting: Stichting OlmenEs, -------gevestigd te Appelscha. --------------------------------------------------------------------------2.
De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. In het ------geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, kan de Raad van ----Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van ---Bestuur benoemen. -------------------------------------------------------------------------------3.
De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van ---------Bestuur/ Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij
afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van de Raad van
Bestuur moet voldoen. De Raad van Toezicht zal de identiteit van de Stichting ----daarbij
waarborgen. ------------------------------------------------------------------------------4.
De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een voorgenomen
benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. ------------------5.
Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren
dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen --------omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. -------------------------6.
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de
leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. --------------7.
Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de ---overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad ---van
Bestuur waar. Het overblijvende lid, respectievelijk de overblijvende leden van de Raad
van Bestuur blijft, respectievelijk zijn, als dan bevoegd rechtsgeldige besluiten -- te nemen.
-------------------------------------------------------------------------------------------8.
Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur
benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een ---(rechts)persoon buiten de stichting tot bestuurder. In geval van overbrugging kan de
voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal één -----week de functie van tijdelijk bestuurder waarnemen. ---------------------------------------9.
De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur ---geschiedt bij reglement van de Raad van Bestuur dat wordt vastgesteld door de Raad van
Bestuur en dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. ------------------Artikel 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de goede ----------uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. ------------------------2.
De identiteit van de stichting is een voorwerp van voortdurende aandacht voor de -----leden van de Raad van Bestuur. Zij nemen al die maatregelen die nodig zijn om deze
identiteit te waarborgen. -------------------------------------------------------------------------3.
De Raad van Bestuur rapporteert doch minimaal een (1) x per jaar aan de Raad van --Toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie,
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het beleid van de stichting en over de verwerkelijking van de identiteit van de ---------stichting. -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR --------------------------------------------------------1.
De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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. --------------------------------------------------------------------------2.
De Raad van Bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van ----------personeel in dienst van de stichting. De Raad van Bestuur stelt de ------------------------arbeidsvoorwaarden van het personeel vast. --------------------------------------------------3.
Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het -elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur
omtrent: --------------------------------------------------------------------------------------------a.
de vaststelling van de begroting; ---------------------------------------------------------------b.
de benoeming van de (register)accountant; ---------------------------------------------------c.
de vaststelling van de jaarrekening; ------------------------------------------------------------d.
de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde -----------------------beleidsplannen/werkplannen, dan wel meerjarenplannen; ----------------------------------e.
een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde ----------beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; --------------------------------------------------f.
de wijziging van statuten; -----------------------------------------------------------------------g.
het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing; -----------------------------h.
de ontbinding van de rechtspersoon ------------------------------------------------------------i.
de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een
nieuwe rechtspersoon; -----------------------------------------------------------------j.
de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen,
alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of -verbreking van ingrijpende betekenis is; ------------------------------------------------------i.
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van ----registergoederen, alsmede 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; --------------------j.
aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; ----------------------k.
het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte -----------vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan. ---------4.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn
daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van het bestuur aan zijn ------------voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in
het reglement van de Raad van Bestuur. ---------------------------------------------------Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------VERTEGENWOORDIGING ----------------------------------------------------------------------------1.
Uitgezonderd het bepaalde in lid 2 wordt de stichting in en buiten rechte ---------------vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Indien er meerdere leden deel uitmaken van
de Raad van Bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede aan -----ieder lid van de Raad van Bestuur toe. ---------------------------------------------------------2.
De Raad van Toezicht vertegenwoordigt - na overleg met de Raad van Bestuur - de --stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang --tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting. ---------------
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Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------RAAD VAN TOEZICHT --------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting heeft een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht dienen
dezelfde personen te zijn als de leden van de Raad van Toezicht van de stichting: -----Stichting OlmenEs, gevestigd te Appelscha. --------------------------------------------------2.
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke -------personen. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn
bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot ----------aanvulling van zijn ledental te nemen. ---------------------------------------------------------3.
De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, ----geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming kan niet door enige bindende
voordracht worden beperkt. ---------------------------------------------------------------------4.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de
aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de raad in ieder geval wordt ------samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de --------doelstelling en de identiteit van de stichting en met een spreiding van -------------------deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van ----een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in
algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. De Raad van
Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere
detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de
Raad van Toezicht besluiten. ----------------------------------------------------------------5.
De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt -------geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. ---------------------------------------6.
Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president van de
rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van ---hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, met
inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht --------worden benoemd. ---------------------------------------------------------------------------------7.
De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd --en/of de onkosten die voor de stichting worden gemaakt, worden vergoed. -------------Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen - en hun aanverwanten tot ---de tweede graad: ----------------------------------------------------------------------------------a.
die in dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de
stichting verbonden instellingen bepaalde diensten verrichten; ----------------------------b.
die zitting hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een ---- van
de instellingen van de stichting en/of verbonden aan een van de instellingen als bedoeld in
artikel 2 sub 2 van deze statuten; --------------------------------------------------c.
die als aanverwant tot in de 2e graad zijn van de bewoners cq deelnemers aan een ----van de instellingen van de stichting bedoeld in artikel 2 sub 2 van deze statuten; ------d.
die als bestuurder zijn verbonden aan of in dienst zijn van een Organisatie welke ------pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de ----------medewerkers; --------------------------------------------------------------------------------------e.
die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van -------Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het
belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. ---------2.
Leden van de Raad van Toezicht evenals hun bloed- en aanverwant tot de tweede -----graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit --leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----------------------------------------
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Artikel 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens: --------a.
verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren; -----------------------------b.
onverenigbaarheid van functies of belangen --------------------------------------------------c.
wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn ------------handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----------2.
De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege -----indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op -----een van de gronden als in lid 1 genoemd. -----------------------------------------------------3.
Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie --------verkeert als bedoeld in lid 1 sub a tot en met e van artikel 10. -----------------------------4.
Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk 4 jaar na zijn -benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal
herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in het reglement voor de Raad van -----Toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de
hiervoor in artikel 9 lid 4 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in --artikel 10 lid 1 sub a tot en met e bedoelde situaties. Een tussentijds benoemd lid van de
Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn --------------voorganger in. -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ---------------------------------------1.
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad
van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden
instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Voorts is
de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het
reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen. Bij de -----------vervulling van zijn
taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de --------stichting en de met haar
verbonden instellingen en/of rechtspersonen. -------------------2.
De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de Raad van Bestuur een -----------(register)accountant. ------------------------------------------------------------------------------3.
Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van Bestuur en na een ----------bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de
Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de ----------stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de
stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de ---------stichting, na
overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de --------------------(register)accountant van de stichting, dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen
deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden ------verleend.
De Raad van Toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen
informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van ------------------informatieverstrekking. --------------------------------------------------------------------------4.
De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, bij
reglement. --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------VERGADERINGEN --------------------------------------------------------------------------------------1.
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en ---- kan
eventuele andere taken onderling verdelen. ----------------------------------------------2.
De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de
voorzitter, tenminste drie leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur
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dit wenselijk achten. ------------------------------------------------------------------------------De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met
inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en ---- van
de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een ---- kortere
termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. ---------------3.
Jaarlijks binnen vijf maanden ja afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is -----vastgesteld, wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de ---décharge van de Raad van Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt
behandeld. Het besluit over décharge van het bestuur wordt binnen zeven dagen na ---afloop van de vergadering van de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur --------medegedeeld. --------------------------------------------------------------------------------------4.
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij ---gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te
zijn uitgebracht.---------------------------------------------------------------------------5.
Bij staking van stemmen wordt na minimaal een (1) week doch uiterlijk zes (6) weken een
nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het
lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van ---- een
stemming over zaken. -----------------------------------------------------------------------6.
De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien tenminste de ---helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd --- is,
tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Een lid van de Raad van
Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht ------------------vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------7.
Indien in deze statuten voor het nemen ‘jan een bepaald besluit de eis is gesteld dat ---het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van ---de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens ---------onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, na minimaal een (1) ---week doch uiterlijk binnen zes (6) weken een nieuwe vergadering worden --------------bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste ------vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte ---------stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. --------------------------------------------8.
De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten ----vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van -------Toezicht schriftelijk, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen der leden ----van
de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits ----genomen
met algemene stemmen. Het besluit wordt in het verslag van de ---------------eerstvolgende
vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
9.
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van --Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen ------geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. ------------------------------------10.
Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen -gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de --voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt teven ---------vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn -----geweest. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd te bepalen dat van het -----------verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De -----kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting. -----------------------------------------Artikel 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------JAARREKENING EN VERSLAG ---------------------------------------------------------------------1.
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met --------
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toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter ---------goedkeuring voor. --------------------------------------------------------------------------------2.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -------------------------------3.
De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Raad van Bestuur maakt -----daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en ------neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. -----------------------4.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover via de
Raad van Bestuur verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. ---------------------------5.
De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de ---Raad van Toezicht voor. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening ter bespreking voor
aan de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De jaarrekening wordt ondertekend -----door de gehele Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht; ontbreekt --de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan ----------melding gemaakt. ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING --------------1.
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van -----Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. ---------------2.
Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad ---van
Toezicht bijeengeroepen op een termijn van tenminste vier kalenderweken, --------waarbij
in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. -------3.
De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden -------genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van
de Raad van Toezicht, terwijl tenminste twee/derde van de leden van de Raad van ----Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----------------------------4.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot
juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----------------------------------Artikel 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------ONTBIN DING --------------------------------------------------------------------------------------------1.
De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding
behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----------------------------------------2.
Het bepaalde in artikel 16 lid 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
3.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. -------------------------------------------------------------------------4.
De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur. ---------------------------------------5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk ---van kracht. -----------------------------------------------------------------------------------------6.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend aangewend ---overeenkomstig de doelstelling van de stichting en uitsluitend ten bate van een -------algemeen maatschappelijk belang of een ingevolge artikel 5 eerste lid onderdeel c ----van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van heffing van --------------------------vennootschapsbelasting vrijgestelde instelling van weldadigheid of van algemeen nut. De
bestemming wordt bepaald door de Raad van Bestuur en behoeft de goedkeuring van de
Raad van Toezicht. ----------------------------------------------------------------------7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden -----stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een
door de vereffenaars aan te wijzen derde. ------------------------------------------------VOLMACHT ----------------------------------------------------------------------------------------------Van het bestaan van voormelde volmacht is mij, notaris genoegzaam gebleken en wel uit ----gemelde notulen van de bestuursvergadering. ----------------------------------------------------------
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SLOT -------------------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken -----comparanten is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe ------------bestemde documenten vastgesteld. ----------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Oosterwolde op de dag als in het hoofd van deze akte is --vermeld. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting hierop aan de -------------verschenen personen, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben ----------kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte
na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, -------ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT op zeventien februari tweeduizend negen
(17-02—2009) door mij, mr. Pieter Teun Marten de Vries, notaris
te Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf).

