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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van: Stichting Vrienden van Aloysius

Heden, zeventien maart tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr Jan WilIem

Stoutha rt, notaris te ‘s-Gravenhage:

mevrouw mr Evelien Simone Zoetelief, geboren te Heemstede op vijf oktober

negentienhonderd zevenentachtig, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van mu,

notaris (Wassenaarseweg 80, 2596 CZ ‘s-Gravenhage), die verklaarde te handelen ter

uitvoering van een besluit tot statutenwijziging op zeventien maart tweeduizend zestien, --

met algemene stemmen, in vergadering genomen door het voltallige bestuur van:

Stichting Vrienden van Aloysius, een stichting, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage,

kantoorhoudende te 2596 JP ‘s-Gravenhage, Oostduinlaan 50, ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 41155653, hierna te noemen: de “stichting”.

Bij voornoemd besluit werd de verschenen persoon eveneens gemachtigd het besluit uit te

voeren.

Van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit en van de hiervoor bedoelde

machtiging blijkt uit de notulen van de vergadering van het bestuur van de stichting,

waarvan een kopie aan de minuut van deze akte wordt gehecht.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat als gevolg van voornoemd --

besluit tot statutenwijziging met ingang van heden de statuten van de stichting geheel

worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

STATUTEN

Naam, Zetel en Duur .

Artikel 1 .

1. De stichting draagt de naam:

Stichting Vrienden van Aloysius.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ‘s-Gravenhage.

Doel .

Artikel 2 .

1. De stichting heeft ten doel een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van

mens en samenleving op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur,

natuur en milieu, sport en recreatie.

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

a. het verlenen van financiële steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk --

bij het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen
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maatschappelijk belang. De stichting wil met name die activiteiten

ondersteunen die erop gericht zijn mensen op zelfstandige en gelijkwaardige -

wijze te aten deelnemen aan het maatschappelijke leven;

b. het oprichten en het deelnemen in vennootschappen of ondernemingen en

het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register) goederen;

c. alle overige middelen die tot het bereiken van het doel van de stichting

bevorderlijk kunnen zijn.

3. Het is de stichting niet toegestaan haar vermogen speculatief te beleggen.

4. De stichting heett geen winstoogmerk.

Vermogen

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting zal onder meer worden gevormd door:

a. het stichtingskapitaal;

b. subsidies en donaties;

c. schenkingen, erfstellingen en legaten;

d. alle andere verkrijgingen en baten.

2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrijving.

Bestuur.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal

van tenminste drie (3) bestuurders. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn

bevoegdheden.

2. Bestuurders wotden benoemd door het bestuur.

3. Bestuurders zijn herbenoembaar. Bij het ontstaan van een (of meet) vacature(s)

in het bestuur, zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal

de enige overblijvende bestuurder) zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de

vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

4. Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Gemaakte

onkosten in het kadet van de werkzaamheden ten behoeve van de stichting

kunnen door het bestuur, mits binnen redelijke grenzen, worden vergoed.

Defungeren bestuurder(s).

Artikel 5.

Een bestuurder defungeert:

a. door zijn overlijden;

b. door zijn aftreden (bedanken);

c. doordat hi] tailliet wordt verklaard, sutséance van betaling aanvtaagt of verzoekt -

om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;

d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij

een bewind over één (1) of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

e. door zijn ontslag verleend doot het bestuur.

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

Dagelijks bestuur.
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Artikel 6. -

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door --

één (1) persoon worden vervuld.

2. De in dit artikel genoemde tunctionarissen vormen tezamen het dagelijks bestuur -

van de stichting.

Artikel 7 .

Het dagelijks bestuut verzorgt in overeenstemming met de bestuursbesluiten alles wat tot

de dagelijkse gang van zaken behoort; het is belast met de uitvoering van de besluiten van

het bestuur.

Vertegenwoordiging .

Artikel 8 .

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkcijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan -

van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt.

2. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders

voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de

voorzitter en de secretatis (bij belet of ontstentenis hun door het bestuur daartoe

uit zijn midden aangewezen plaatsvervangers) tezamen.

Vergadering .
Artikel 9 .

1. De voorzitter schrijft de vergaderingen van het bestuur op een termijn van

tenminste zeven (7) dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering --

niet meegerekend, uit onder toezending van een agenda.

De bestuursleden zijn gerechtigd aanvullingen of wijzigingen op de agenda voor te

stellen, waatop het bestuur beslist.

2. De bestuursvergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter. De --

secretaris maakt notulen op, die vaststelling van het bestuur behoeven.

3. Het bestuur vergaderttenminstetweemaal (2) in hetjaar, waatvan eenmaal (1)

vóOr één juli voor dejaarvergadering bedoeld in het artikel lien eenmaal (1)

vOOr één december ter vaststelHng van de begroting voor het komende

kalenderjaar, en vootts zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of

indien twee (2) of meet bestuursleden hun wens hiertoe schriftelijk aan de

voorzitter kenbaar maken. In dit Iaatste geval moet de vergadering binnen

veertien (14) dagen door de voorzitter worden bijeengeroepen op een termijn

van tenminste zeven (7) dagen en ten hoogste dertig (30) dagen, de dag van

bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend; geschiedt dit niet, dan

zijn deze leden bevoegd zeif een vergadering bijeen te roepen.

4. Behoudens in die gevallen, waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt --

het bestuur in vergadering dan wel, buiten vergadering, schriftelijk zijn besluiten --

met de stemmen van meer dan de helft van het aantal in functie zijnde

bestuursleden.
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5. Stemming in vergadering kan zowel mondeling als schrittelijk geschieden. -

Boekjaar.

Artikel 10.

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

2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven warden gedaan.

Indien een uitgave onverwijid noodzakelijk blijkt, ten gevolge waarvan de

begroting moet warden overschreden, brengt de penningmeester deze

aangelegenheid onmiddellijk ter beslissing in bet bestuur.

De iaarverQadering.

Artikel 11.

1. In de jaarvergadering brengt de secretaris versiag uit over het gevoerde beleid in -

het afgelopen jaar.

2. Tevens warden de jaarstukken over bet afgelopen jaar vastgesteld.

Huishoudelijk reglement .
Artikel 12 .
Het bestuur kan tot nadere uitwerking van de statuten een huishoudelijk reglement

opstellen, dat geen bepalingen mag bevatten, welke in strijd zijn met deze statuten of met

de wet.

Statutenwijziping .
Artikel 13 .
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van

tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, --

waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is de vergadering, waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet

voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet --

eerder dan twee (2) weken doch niet later dan vier (4) weken na de

eerstbedoelde vergadering, waarin bet besluit kan warden genomen met een

meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen,

doch ongeacht bet aantal aanwezige bestuurders.

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

het doen verlijden van deze akte is iedere bestuurder bevoegd.

Ontbinding en vereffening .

Artikel 14 .
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit

is bet in artikel 13 lid 1 en 2 bepaalde van toepassing.

2. Na ontbinding zal de vereffening geschieden door bet bestuur, tenzij in het

ontbindingsbesluit anders mocht worden bepaald.

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

van haar vermogen nodig is.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk

van kracht.
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5. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers resteert, kan door de vereffenaars

uitsluitend worden bestemd ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel

5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (dan wel als bedoeld in regelgeving met -

betrekking tot bedoelde instellingen, die in de plaats mocht treden van voormeld --

wetsartikel) met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling

die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een

soortgelijke doelstelling heeft.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden --

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de -

door de vereffenaars aangewezen persoon.

Slotbepaling .

Artikel 15 .

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

Slotverklaring

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging van de -

stichting, verleden op negenentwintig september tweeduizend elf, voor mr A.N. Stigter

Kromwijk, notaris te Gouda.

AANGEHECHTE STUK.

Aan deze akte wordt de volgende bijiage gehecht:

- één (1) kopie van het uittreksel van de notulen.

WAARVAN AKIE is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te

stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en

met de inhoud in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de

verschenen persoon en vervolgens door mu, notaris.
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(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


