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LW/EV 

9060.09.STATUTENWIJZIGING STICHTING GLOBEWISE 

 

 

 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN 

STICHTING GLOBEWISE 

 

 

Op éénentwintig mei tweeduizendnegentien verschijnt voor mij, Mr. Lourens Wouter de 

Waard, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: 

Gaitrie Chaitsingh-Phagoe, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid: Arcagna B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en met 

kantooradres: 1071 DJ Amsterdam, Museumplein 5 E&F, geboren te Weert op vierentwintig 

april negentienhonderdachtenzeventig. 

De comparante heeft het volgende verklaard: 

Het bestuur van de stichting: Stichting Globewise, statutair gevestigd te gemeente 

Blaricum, met adres: 1261 BA Blaricum, Bloemlandseweg 11, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55507514 (de "stichting") 

heeft op acht mei tweeduizendnegentien, in overeenstemming met artikel 20 van de 

statuten van de stichting, besloten de statuten van de stichting te wijzigen. Van het besluit 

van het bestuur van de stichting alsmede de machtiging van comparante om deze akte te 

doen passeren blijkt uit de Bijlage die aan deze akte is gehecht. 

De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd op achttien juli 

tweeduizendzestien, bij akte van statutenwijziging, verleden voor een waarnemer van Mr. 

P.G. van Druten, notaris te Amsterdam. 

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de 

stichting partieel gewijzigd als volgt: 

Aanpassing artikel 1 

In artikel 1.1 wordt de hele zin met de definitie "raad van toezicht: de raad van toezicht van 

de stichting;" geschrapt. 

Aanpassing artikel 6 

1. In de eerste zin van artikel 6.2 worden de woorden "onder goedkeuring van de raad 

van toezicht" geschrapt. 
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2. Artikel 6.4 wordt vervangen door de volgende tekst: 

"6.4 Het bestuur kan voor door haar aan te wijzen taken, zoals fondsenwerving, 

administratieve handelingen en andere dagelijkse handelingen één of meer 

(rechts)personen aanwijzen en aan deze personen een procuratie verlenen. Het 

bestuur kan aan deze personen de titel "directeur" toekennen. Het bestuur kan 

de aanstelling of procuratie op elk moment met onmiddellijke ingang 

beëindigen." 

Aanpassing artikel 7 

Artikel 7.1 wordt vervangen door de volgende tekst: 

"7.1 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen even of oneven aantal van 

ten minste drie bestuurders." 

Aanpassing artikel 8 

1. Artikel 8.1 wordt vervangen door de volgende tekst:  

"8.1 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur." 

2. Artikel 8.2 wordt geschrapt. 

3. Artikel 8.3 wordt vernummerd naar 8.2; artikel 8.4 naar 8.3, artikel 8.5 naar 8.4, 

artikel 8.6 naar 8.5 en artikel 8.7 naar 8.6. 

4. In artikel 8.4 (nieuwe nummering; voorheen artikel 8.5) worden woorden "of door de 

raad van toezicht om gewichtige redenen" geschrapt. 

5. In artikel 8.5 (nieuwe nummering; voorheen artikel 8.6) onder (e) worden de tekst 

"met uitzondering van een eerste bestuurder –" geschrapt. Aan het eind van 

onderdeel (e) wordt na de puntkomma toegevoegd: "en". 

6. Aan het eind van artikel 8.5 (nieuwe nummering; voorheen artikel 8.6) onder (f) 

wordt "; en" vervangen door een punt. 

7. Artikel 8.5 (nieuwe nummering; voorheen artikel 8.6) onderdeel (g) wordt geschrapt.  

Aanpassing artikel 9 

1. Artikel 9.8 wordt vervangen door de volgende tekst: 

"9.8  In geval van direct of indirect tegenstrijdig belang tussen de stichting en een 

bestuurder, is de desbetreffende bestuurder verplicht dit onverwijld te melden 

aan alle overige leden van het bestuur. In dit geval zijn alleen de overige in 

functie zijnde bestuurders bevoegd tot uitoefening van hun bestuurstaak, 

waaronder begrepen het deelnemen aan de beraadslagingen en de 

besluitvorming van het bestuur alsmede het vertegenwoordigen van de 
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stichting. Indien het tegenstrijdig belang alle in functie zijnde bestuurders 

betreft en hierdoor geen besluit kan worden genomen, zal het besluit alsnog 

worden genomen door het bestuur, waarbij het bestuur schriftelijk zal 

motiveren waarom de rechtshandeling in het belang is van de stichting." 

2. In artikel 9.6 eerste zin wordt de verwijzing naar artikel 20 en 21 vervangen door een 

verwijzing naar artikel 10. 

3. In artikel 9.7 eerste zin wordt de verwijzing naar artikel 20 en 21 vervangen door een 

verwijzing naar artikel 10. 

Aanpassing artikel 10 

Artikel 10 (inclusief aanhef) wordt vervangen door de volgende tekst: 

"10.  Bijzondere besluiten 

Het bestuur kan een besluit over: 

(a) wijziging van de statuten van de stichting; 

(b) ontbinding van de stichting; 

(c) wijziging van het beleidsplan van de stichting; 

(d) giften aan de stichting boven een bedrag van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000); 

en 

(e) giften door de stichting boven een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000), 

slechts geldig nemen indien in de bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, er geen vacatures in het bestuur bestaan en alle 

stemmen die kunnen worden uitgebracht ten gunste van het desbetreffende voorstel zijn 

uitgebracht. 

Zijn in de bestuursvergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden 

binnen vijftien dagen na de eerste, waarin het besluit – indien ten minste twee bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn – met algemene stemmen geldig kan worden genomen." 

Aanpassing artikel 11 

1. In artikel 11.1 onderdeel a. worden de woorden "of de raad van toezicht" geschrapt. 

2. In artikel 11.1 vierde zin wordt de tekst ", door de raad van toezicht" geschrapt. 

Aanpassing artikel 13 tot en met 18 

1. Artikel 13 tot en met 18 worden geschrapt. 

2. Artikel 19 wordt vernummerd naar 13, artikel 20 naar 14 en artikel 21 naar 15. 

Aanpassing artikel 13 (nieuwe nummering; voorheen artikel 19) 
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1. In artikel 13.5 (nieuwe nummering; voorheen artikel 19.5) worden in de eerste zin de 

woorden "De raad van toezicht" vervangen door "Het bestuur" en het woord 

"tenminste" door "ten minste". 

2. In artikel 13.5 (nieuwe nummering; voorheen artikel 19.5) worden in de derde zin de 

woorden "de raad van toezicht en" geschrapt. 

3. In artikel 13.5 (nieuwe nummering; voorheen artikel 19.5) wordt de verwijzing naar 

artikel 19.3 vervangen door een verwijzing naar artikel 13.3. 

4. In artikel 13.6 (nieuwe nummering; voorheen artikel 19.6) worden aan eind van de 

laatste zin de woorden "de raad van toezicht" vervangen door "het bestuur". 

5. In artikel 13.8 (nieuwe nummering; voorheen artikel 19.8) worden aan eind van de 

laatste zin de woorden "en behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht" 

geschrapt. 

6. In artikel 13.8 (nieuwe nummering; voorheen artikel 19.8) wordt de verwijzing naar 

artikel 19.3 vervangen door een verwijzing naar artikel 13.3 . 

Aanpassing artikel 14 (nieuwe nummering; voorheen artikel 20) 

1. Artikel 14.1 (nieuwe nummering; voorheen artikel 20.1) wordt vervangen door de 

volgende tekst: 

 "Het bestuur is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 de 

statuten van de stichting te wijzigen." 

2. Artikel 14.2 (nieuwe nummering; voorheen artikel 20.2) wordt geschrapt. 

3. Artikel 14.3 (nieuwe nummering; voorheen artikel 20.3) wordt vernummerd naar 

14.2. 

Aanpassing artikel 15 (nieuwe nummering; voorheen artikel 21) 

1. Artikel 15.1 (nieuwe nummering; voorheen artikel 21.1) wordt vervangen door de 

volgende tekst: 

 "De stichting kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 worden ontbonden 

door een daartoe strekkend besluit van het bestuur." 

2. Artikel 15.2 (nieuwe nummering; voorheen artikel 21.2) wordt vervangen door de 

volgende tekst: 

 "De vereffening geschiedt door het bestuur. Het bestuur kan besluiten één of meer 

andere personen tot vereffenaars te benoemen." 

Slot  

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van 
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deze akte vermeld. 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop 

en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben 

kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk 

na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door 

de comparante die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.  
* * 

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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STATUTEN 

van 

Stichting Globewise 

statutair gevestigd te gemeente Blaricum 

d.d. 21 mei 2019 

 

 

STATUTEN: 

1 Begripsbepalingen  

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:  

 beleidsplan: het beleidsplan van de stichting waarin het bestuur het actuele 

beleid heeft vastgelegd en zoals dit van tijd tot tijd zal luiden;  

 bestuur: het bestuur van de stichting:  

 FIN: Vereniging van Fondsen in Nederland, een belangenvereniging van 

vermogensfondsen in Nederland, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, waar de 

stichting lid van is;  

 FIN gedragscode: de gedragscode van de FIN voor de leden van de FIN;  

 schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de 

identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; 

statuten: deze statuten;  

 stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze 

statuten. 

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het 

tegendeel blijkt.  

2 Naam en zetel  

2.1 De naam van de stichting is: 

 Stichting Globewise.  
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2.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Blaricum. 

3 Doel 

3.1 De stichting is opgericht als algemeen nut beogende instelling. Zij heeft ten doel:  

 (a)  mensen die minder bevoorrecht zijn op adequate wijze te helpen op het 

gebied van educatie en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel in Nederland 

als in het buitenland; 

 (b)  het wereldwijd bevorderen van de toegang van mensen tot onderwijs in de 

breedste zin, alsmede het verbeteren van de kwaliteit daarvan;  

 (c)  het financieel dan wel anderszins ondersteunen van instellingen die 

soortgelijke doelstellingen nastreven als de hiervoor onder (a) en (b)  

bedoelde,  

zoals mede omschreven in het beleidsplan en al datgene te doen wat daarmee 

samenhangt dan wel daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  

3.2 De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting mag geen 

uitkeringen doen aan haar oprichter of aan hen die deel uitmaken van haar. 

organen. 

4 Verwezenlijking van doelstellingen  

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:  

(a) het (doen) organiseren, financieren en anderszins ondersteunen van wereldwijde 

activiteiten en projecten op het terrein van de in artikel 3 lid 1 vermelde 

doelstellingen; 

(b) het geven van financiële bijdragen aan andere algemeen nut beogende  

 instellingen die soortgelijke doelen als die van de stichting nastreven; en 

(c) het zorgvuldig beheren van haar vermogen, zodat de inkomsten en het 

rendement daarvan de stichting duurzaam in staat zal stellen om haar 

doelstellingen te verwezenlijken. 

5 Geldmiddelen  

De middelen van de stichting worden gevormd door schenkingen, erfenissen en 

legaten, opbrengsten van haar vermogen, subsidies en door alle overige wettige baten. 

Schenkingen, legaten en erfstellingen zullen door de stichting niet worden aanvaard 

indien daaraan voor de stichting verplichtingen zijn verbonden die naar hun strekking 

in strijd zijn met de in artikel 3 vermelde doelen van de stichting of met algemeen  

erkende rechtsbeginselen en mensenrechten. 

Erfstellingen mag de stichting uitsluitend aanvaarden onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving.  
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6 Taak en bevoegdheden bestuur  

6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het ontwikkelen van 

beleid ten behoeve van de doelmatige verwezenlijking van haar in artikel 3 

vermelde doelstellingen.  

 Het bestuur dient te beschikken over een actueel beleidsplan. 

6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, bezwaring en vervreemding van registergoederen.  

 Het 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. 

6.3 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze 

van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is 

bepaald. Voor zover de regels in strijd zijn met deze statuten, worden deze voor 

niet geschreven gehouden. 

6.4 Het bestuur kan voor door haar aan te wijzen taken, zoals fondsenwerving, 

administratieve handelingen en andere dagelijkse handelingen één of meer 

(rechts)personen aanwijzen en aan deze personen een procuratie verlenen. Het 

bestuur kan aan deze personen de titel "directeur" toekennen. Het bestuur kan 

de aanstelling of procuratie op elk moment met onmiddellijke ingang 

beëindigen. 

7 Samenstelling bestuur 

7.1 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen even of oneven aantal 

van ten minste drie bestuurders. 

7.2 Zowel meerderjarige natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder 

zijn.  

8 Benoeming bestuurders 

8.1 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. 

8.2 In ontstane vacatures van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een 

niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

8.3 Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij anders bepaald bij  

 het besluit tot benoeming. 

8.4 leder bestuurslid kan worden ontslagen door de rechtbank in de gevallen in de 

wet voorzien. 

8.5 Een bestuurslid defungeert voorts:  
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 (a)  door overlijden; 

 (b)  door vrijwillig aftreden; 

 (c)  door faillietverklaring, aanvraag surseance van betaling of verzoek om 

toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 

Faillissementswet; 

 (d)  door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing 

waarbij een bewind over één of meer van de goederen van het bestuurslid 

wordt ingesteld;  

 (e)  op eenendertig december van het jaar waarin hij tweeënzeventig jaar is 

geworden; en 

 (f)  door het ophouden te bestaan als gevolg van een fusie, splitsing of 

ontbinding.  

8.6 Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 

geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte onkosten en vacatiegeld. 

9 Organisatie meerhoofdig bestuur  

9.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 

9.2 De voorzitter is bevoegd een andere bestuurder met het voorzitterschap te 

belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter, zonder dat hij een ander met het 

voorzitterschap heeft belast, zullen de bestuursvergaderingen worden 

voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.  

9.3 Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan. 

9.4 De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. 

Bij afwezigheid van de secretaris wijst het bestuur een van de bestuurders als 

secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt. 

9.5 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. 

9.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 10, kunnen geldige besluiten alleen 

genomen worden, indien ten minste de meerderheid van de bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders, met inachtneming van het 

hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook 

indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, 

niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in 

een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, alles onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 3.  

 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde  
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 medebestuurder doen vertegenwoordigen. 

9.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 10, besluit het bestuur bij volstrekte 

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.  

9.8 In geval van direct of indirect tegenstrijdig belang tussen de stichting en een 

bestuurder, is de desbetreffende bestuurder verplicht dit onverwijld te melden 

aan alle overige leden van het bestuur. In dit geval zijn alleen de overige in 

functie zijnde bestuurders bevoegd tot uitoefening van hun bestuurstaak, 

waaronder begrepen het deelnemen aan de beraadslagingen en de 

besluitvorming van het bestuur alsmede het vertegenwoordigen van de stichting. 

Indien het tegenstrijdig belang alle in functie zijnde bestuurders betreft en 

hierdoor geen besluit kan worden genomen, zal het besluit alsnog worden 

genomen door het bestuur, waarbij het bestuur schriftelijk zal motiveren 

waarom de rechtshandeling in het belang is van de stichting. 

10.  Bijzondere besluiten 

Het bestuur kan een besluit over: 

(a) wijziging van de statuten van de stichting; 

(b) ontbinding van de stichting; 

(c) wijziging van het beleidsplan van de stichting; 

(d) giften aan de stichting boven een bedrag van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000); 

en 

(e) giften door de stichting boven een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000), 

slechts geldig nemen indien in de bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, er geen vacatures in het bestuur bestaan en alle 

stemmen die kunnen worden uitgebracht ten gunste van het desbetreffende voorstel zijn 

uitgebracht. 

Zijn in de bestuursvergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden 

binnen vijftien dagen na de eerste, waarin het besluit – indien ten minste twee bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn – met algemene stemmen geldig kan worden genomen. 

11 Bestuursvergaderingen 

11.1 Indien het bestuur meerhoofdig is, wordt ten minste een keer per jaar een 

bestuursvergadering gehouden. Daarnaast worden bestuursvergaderingen 

gehouden: 

 (a)  wanneer de voorzitter dat wenselijk acht; of 

 (b)  indien een andere bestuurder daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige 
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opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter een 

verzoekricht. 

Indien de voorzitter aan het onder (b) bedoelde verzoek geen gevolg geeft, of 

niet op zodanige wijze dat de vergadering kan worden gehouden binnen veertien 

dagen na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te 

roepen met inachtneming van de in dit artikel vermelde vereisten. De 

bijeenroeping geschiedt door de voorzitter, of door de bestuurder die het 

houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van brieven, verzonden 

aan iedere bestuurder, onder vermelding van plaats en tijdstip van de 

vergadering en van de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De 

bestuurder die daarmee instemt, kan in plaats van door een brief, worden 

opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden 

en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de 

stichting bekend is gemaakt. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf 

dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De 

voorzitter kan in buitengewone omstandigheden een kortere oproepingstermijn 

vaststellen. 

11.2 De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan 

getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering 

dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van 

vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering 

ondertekend. 

11.3 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk  

geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel 

uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, 

worden bij het notulenregister bewaard. 

12 Vertegenwoordiging  

12.1  De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Indien het bestuur uit 

drie of meer bestuurders bestaat, kan de stichting tevens worden 

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

12.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer 

bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die 

volmacht te vertegenwoordigen. 

13 Financiële verslaggeving 

13.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
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13.2 Het 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. 

13.3 Onverminderd het in de wet bepaalde, is het bestuur verplicht jaarli jks binnen 

zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en 

lasten van de stichting op te maken en op schrift te stellen. 

13.4 Binnen deze termijn maakt het bestuur ook het bestuursverslag op. In het 

bestuursverslag wordt een passage opgenomen over onderschrijving en naleving 

van de FIN gedragscode door de stichting. 

13.5 Het bestuur benoemt een kascommissie van ten minste twee personen die geen 

deel uit mogen maken van het bestuur. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen 

worden benoemd. Deze kascommissie onderzoekt de stukken bedoeld in artikel 

13.3 en brengt hiervan verslag uit aan de en het bestuur, welk verslag aan de 

balans en de staat van baten en lasten wordt gehecht. 

13.6 Leden van de kascommissie worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij anders 

bepaald bij het besluit tot benoeming. leder lid van de kascommissie kan te allen 

tijde worden ontslagen door het bestuur. 

13.7 Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek 

alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers te geven. 

13.8 Het bestuur stelt de in artikel 13.3 hiervoor bedoelde stukken vast. De balans en 

de staat van baten en lasten worden ondertekend door alle bestuursleden. 

13.9 Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. 

14 Statutenwijziging  

14.1 Het bestuur is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 de 

statuten van de stichting te wijzigen. 

14.2 Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. 

Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden. 

15 Ontbinding en vereffening  

15.1 De stichting kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 worden ontbonden 

door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. 
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15.2 De vereffening geschiedt door het bestuur. Het bestuur kan besluiten één of 

meer andere personen tot vereffenaars te benoemen. 

15.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 

15.4 Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, 

welke bestemming zal bestaan in uitkering daarvan aan een of meer andere 

algemeen nut beogende instellingen waarvan de doelstellingen zoveel mogelijk 

in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de stichting. 

15.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting 

gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door het bestuur is 

aangewezen. 


