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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, de vijftiende september negentienhonderd acht en negentig, ver-
schee n voor mij, mr Bastiaan Jan Demenint, notaris ter standplaats Haar-
lem:-- .

mevrouw Adriana Theresia Maria Valk-Overgaauw, secretaresse, geboren te
Haarlem op één augustus negentienhonderd drie en zestig, gehuwd, r.vonen-

de te Haarlem, ZaanensL(aat 30, rijbewijsnummer 3003369355.---------------
De compaÍante verklaarde:
- dat bij akte op twintig april negentienhonderd acht en negentig voor

mij, notaris, verleden, is opgericht de stichting: STICHTING HULP-
VERLENING ZUID OOST AZIË, welke stichting is gevestigd in de ge-

meente Amstelveen en is ingeschreven in het handelsregister van de
Iiamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer
33302558;----

- dat het bestuur varr gemelde stichting heeft besloten tot wijziging van
de statuten;

- dat van het verhandelde in de bestuursvergadering blijkt uit een aan
deze akte gehechte kopie van de notulen;----

- dat in de bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aan-
rvezig waren en dat er geen vacatures in het bestuur bestaan;------,,-,--

- dat de comparante, door gemelde vergadering is gemachtigd om de be-
treffende akte val statutenwijziging te doen pàsseren en te onderteke-
llen. --..

Vervolgens verklaarde de comparalte ter uitvoering var-r voormelde besluiten
de r-ravolgende wijzigingen in de statuten van de stichting aan te brengen;---,
Artikel 3 lid 1 wordt ven angen door een nieuw artikel 3 lid 1 luidende als
volgt:-----------
"Art ikel 3------
l. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden. De

leden mogen niet met elkaat zijn gehuwd of met elkaar sarnenwonen
als *,are zij gehuwd, noch zijn geregistreerd als partners in de zin van
de wet geregistreerd partnerschap, noch familie van ell<aar zijn binnen
tle r ierde graacl. "
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artikel 12 lid 5 wordt ven/argen door een nreuw artíkel 12 lid 5 luiclende als
volgt:----
"Artikel I2
5. Een overschot na vereffer-ring wordt uitgekeerd aan een stichting of al-

dere orgzurisatie zonder winstoogmerk net een overeenkomstige doel-
stelling, één en ander zoals door de vereffenaars te bepa1en."

Van het bestaar-r van de verleende machtiging is mij, notaris, voldoende ge-
bleken. ---
De comparaÍrte is mij, notaris, bekend. --------
WAARVAN AI(TE in minuut is verleden te Haarlem op de datum als in het
hoofd van deze al<te vermeld. -------
Na zakelijke opgave van de inhoud val deze akte aan de comparante heeft
deze verklaard val de inhoud val deze akte te hebben kennis genomen en
op volledige voorlezing daarwan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij,
nn+aric nn Áertcl.en rÍ

Volgt ondertekening.

OR
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STICHTING HULPVERLENING ZUID OOST AZIË

--NAAM EN ZETEL
-------- Artikel I

1. De stichting draagt de naam: Stichting Hulpverlenin g ZDid Oost Azië. --
2. Zlj heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen.-

_________DOEL

;. ;; ";;"",';;;"";;,";;;,-_TY -----------------------------------------
a. het ondersteunen van kraamklinieken en/ofprojecten op medisch

en humanitair gebied in ontwikkeiingslanden, met name op het
gebied van de kraamzorg, de zuigelingenzorg en de zorg voor
u7êêaLi n ítêrên.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren-
staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
lzrrnnan ziin

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de le-
vering van hulpmiddelen en het delen val kennis en ervaring.

-. .-- BESTUUR
-------- Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden. De

leden mogen niet met elkaar zljn gehuwd of met elkaar sarnenwonen
als ware zij gehuwd, noch zijn geregistreerd a1s partners in de zin van
de wet geregistreerd partnerschap, noch familie val elkaar zijn binnen
de vie rd e graad. ---------

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de le-
den in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en
penningmeester kunnen ook door één persoon worden verwuld. ----------
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3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaal

van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende
bestuursleden met algemene stemmen (of za1 het enige overblijvende
bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s)
daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). --------
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblij-
vende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig
samengesleld besl u u r. -----.--
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding val de door hen in de uitoefening van
hun functie semaakte kosten.

.,_-_-_- BESTUURSVERGADERINGEN
.- ---- &ulÊIl

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederlald
a1s bij de oproeping bepaald. -
Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. ----
Vergaderingen zullen voorts telkenma.le worden gehouden, wanneer
één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige
opgave van de te behar-rdelen punten de oproeping doet.---,----,, --------
De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevo-
ren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegere-
kend, door middel van oproepingsbrieven. ------------
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de ver-
gadering. de te behandelen onderwerpen. --,-----------
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 a1

zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
houden van vergaderingen niet in acht genomen. -------------
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens aÍwezig-
heid voorzien de aalwezigen zelfin de leiding van de vergadering. -------
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden
door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voor-
zitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vast-
gesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter
en secretaris hebben gefungeerd.

2.

À

6.

7.

8.
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BESTUURSBESLUITEN

l. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen
indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter ver-
gadering aanwezig of vertegenwoordigd is. --------
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een alder bestuurslid
laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoor-
deling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een
bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevol-

machtigde opt reden. ------
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle be-

stuursleden in de gelegenheid zljn gesteld schriftelijk, al dan niet per

enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus ge-

nomen besluit wordt oncler bijvoeging van de ingekomen antwoorden
door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd

Ieder bestuurslicl heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -------
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven wor-
den alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één be-

stuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brieles. -----
Blanco stemmen worden beschouwd a.ls niet te zijn uitgebracht. ---------
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,
beslist de voorzitter van de vergadering. -----------

3.

BESTUURSBEVOEGDHEID
------ Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen val de stichting.-------------------
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom-

sten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. --
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaar van overeen-

komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschulde-
naar verbindt. zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid-
stelling voor een schuld val een ander verbindt, tenzij het besluit
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde be

4.

5.

6.
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4. Erfsteilingen mogen slechts onder het voorrecht val boedelbeschrijving
worden aanvaard.

VtrRTtrGENWOORDIGING
---- Artikel 7

l. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezaÍnerr-

lijk haldelende bestuursleden, waaronder de voorzitter. --
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden,

alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die vol-
macht 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 schriftelijke ontslagneming (bedanken);---
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
e. door ontslag op grond val artikel 2:298 Burgeriijk Wetboek.----

------ BOEKJAAR EN JAARSTUKKtrN
------------ Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde val ieder boekjaar worden de boeken van de stichting af-

gesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van
baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaar-
stukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

---- REGLEMtrNT
.------- Artikel 1O

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die on-
derwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (na-

dere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zljn. --------
3. Het bestuur is te al1en tijde bevoegd het regiement te wijzigen of op te

heffen. -

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het be-
paalde in artikel I I lid 1 van toepassing.

- - --- --- --_ -STATUTENWiJZIGI NG
Artikel I I ---------------
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1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe
moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering,
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder

dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe val nietigheid bij notariële akte tot stand

komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte
+^,,-.li;.1^,-

- - ----- ONTBIND]NG EN VEREFFENING
Art ikel l2

l. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daaÍtoe te

nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 val toepassing
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot

vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van rle stichting geschiedt de vereffening door het be-

stuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo-

veel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aal een stichting of al-

dere organisatie zonder winstoogmerk met een overeenkomstige doel-
stelling, één en ander zoals door de vereffenaars te bepalen.

6. Na aÍloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden val de
ontbonden stichting geduÍende tien jaren berusten onder de door de

vereffenaars aan te wr1zen persoon.
.SLOTBEPALÍNGEN

,;;J-;;";.*;;,;,;;"i;.-.,"**",.";;";;;.;";;;.,-;.=;;";
Èt of lracfr r I rr

o; ";.",;;;;;"i.;"; ;;.;; ***u * *,. ;.;;;.";;;;";;.;;" --- --

Ondergetr:ker-rde, mr Bastiaan Jan Demenint, notaris ter
standplaats Haarlem, r'erklaart dat bovenstaande statu
ten de statuten zijn van cle statutair te Amstelveen ge

vestigde stichting: Stichting Hulpverlening Zuid Oost
;ï:tï: : j::ï:, 
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