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Op vijf maart tweeduizend twaalf is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met
plaats van vestiging Amsterdam, verschenen:
mevrouw mr. Ysabelle Catharine Elise Joanne Rademakers, geboren te Amsterdam
op dertien augustus negentienhonderd zesenzeventig, me t  kantooradres Fred.
Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam.
De comparant heeft het volgende verklaard:
Het bestuur van Stichting War Child, een stichting gevestigd te  Amsterdam en
kantoorhoudende te Van Ostadestraat 149, 1073 TK Amsterdam (de stichting) heeft
op zesentwintig januari tweeduizend twaalf besloten de statuten van de stichting te
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen
deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat
aan deze akte is gehecht (Biilage). Van de goedkeuring van de raad van toezicht van
de stichting blijkt uit een besluit van de raad van toezicht dat aan deze akte is gehecht
(Biilage).
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op éénendertig december
tweeduizend negen verleden voor een waarnemer van mr. J.L.F. Bakker, notaris te
Amsterdam.
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Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de
stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.
STATUTEN
HOOFDSTUK 1. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN.
Artikel 1. Naam, zetel en duur.
1.1 D e  stichting draagt de naam: Stichting War Child.
1.2 Z i j  heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
1.3 D e  stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2. Doel en middelen.
2.1 D e  stichting helpt (in  algemene zin) kinderen d ie  het slachtoffer zijn van

gewapende conflicten. Door te investeren in hun welzijn wil de stichting een
basis leggen voor een vreedzame toekomst.

2.2 D e  stichting stelt zich (in het bijzonder) ten doel:
a. B i j  te dragen aan het herstel van de psychische schade die kinderen

hebben opgelopen door hun ervaringen in de oorlog.
b. H e t  lijden van kinderen te verlichten door materiële hulp te verlenen in de

door oorlog getroffen gebieden.
c. H e t  bewustzijn te vergroten over de situatie van kinderen in door oorlog

getroffen gebieden.
2.3 D e  stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in

artikel 6.33 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (of een daarvoor
in de plaats getreden regeling) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door
de Nederlandse Belastingdienst.

Artikel 3. Vermogen.
3.1 D e  geldmiddelen van de stichting worden verworven uit:

a. Do n a t i e s ,  giften, schenkingen, erfstellingen, legaten.
b. S u b s id ie s  van overheid en particuliere instellingen.
c. A l l e  baten uit wettige activiteiten.

3.2 H e t  vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de
stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

3.3 G e e n  natuurlijke persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan
over het vermogen van d e  stichting beschikken a ls ware  het zijn  eigen
vermogen.

3.4 D e  stichting houdt niet meer vermogen aan dan naar het oordeel van de
directie redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van haar werkzaamheden ten
behoeve van haar in artikel 2 genoemde doelstelling te waarborgen.

Artikel 4. Organen.
4.1 D e  stichting kent als organen:

de directie; en
de raad van toezicht.

4.2 H e t  bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie, zulks onder toezicht
van de raad van toezicht.
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Artikel 5. De directie van de stichting.
5.1 D e  directie van de stichting bestaat uit één of meer directieleden; waarvan het

aantal wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Een niet voltallige directie
behoudt zijn bevoegdheden.

5.2 D e  directieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van
toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

5.3 I n d ie n  de directie uit meer dan één directielid bestaat, benoemt de raad van
toezicht de voorzitter van de directie.

5.4 Direct ie leden zonder dienstverband met de stichting treden af volgens een door
de directie vast te  stellen rooster van aftreden. Een  volgens het rooster
aftredend directielid is terstond, doch slechts éénmaal, herbenoembaar voor
een periode van  d rie  jaar, tenzij d e  continuïteit van  d e  stichting beter
gewaarborgd is door zijn herbenoeming voor een derde en laatste periode van
drie jaar, zulks ter beoordeling van de raad van toezicht. Directieleden met een
dienstverband met de stichting kunnen voor onbepaalde tijd worden benoemd. -

5.5 E e n  directielid defungeert:
a. d o o r  zijn aftreden, al dan niet volgens het in Artikel 5.4 bedoelde rooster; •
b. d o o r d a t  hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt en

bij in d ie n e n  v a n  e e n  v e rz o e k  t o t  toepassing  v a n  d e
Schuldsaneringsregeling natuurlijk persoon;

c. d o o r  zijn onder curatele-stelling;
d. d o o r  zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet

voorzien;
e. d o o r  zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht om gewichtige

redenen;
f. d o o r  zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht wegens een relatie

of onverenigbare functie als bedoeld in artikel 16 hierna.
Artikel 6. Directie: taak en bevoegdheden.
6.1 D e  directie is belast met het besturen van de stichting.
6.2 D e  directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd

te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van
een ander verbindt, en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van
deze handelingen.

6.3 Direct ie leden zonder dienstverband met de stichting ontvangen als zodanig
geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten
in d e  uitvoering va n  h u n  functie  e n  d o o r h e n  verrichte uitvoerende
werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden worden niet a ls
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bezoldiging aangemerkt. De ze  (eventuele) vergoedingen worden i n  d e
jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

6.4 M e t  betrekking tot directieleden met een dienstverband met de stichting stelt de
raad van toezicht het beloningsbeleid vast. Bij de vaststelling van de structuur
en de hoogte van de bezoldiging van de directieleden met een dienstverband
met de stichting volgt de raad van toezicht de VR-Richtlijn Beloning van
Directeuren (of een daarvoor in de plaats getreden richtlijn of regeling), met
dien verstande dat de raad van toezicht bevoegd is hiervan gemotiveerd af te
wijken. Op basis van het beloningsbeleid kent de raad van toezicht de beloning
aan de directieleden met een dienstverband met de stichting toe. Eveneens
stelt de  raad van  toezicht de  secundaire arbeidsvoorwaarden van  deze
directieleden vast, welke in  de  jaarrekening zichtbaar worden gemaakt en
nader toegelicht.

Artikel 7. Directie: Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.
7.1 D e  stichting wordt vertegenwoordigd door de directie.
7.2 I n  alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of

meer leden van de directie kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd
door de leden van de directie ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang
bestaat, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig
belang me t  de  stichting bestaat niet bevoegd zijn  o f  gemachtigd kunnen
worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.
Bestaat een tegenstrijdig belang met alle leden van de directie dan wordt de
stichting vertegenwoordigd door een daartoe door de raad van toezicht aan te
wijzen lid van de raad van toezicht.

7.3 O n d e r  tegenstrijdig belang of een verstrengeling van belangen wordt onder
meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen
tussen de stichting en:
a. l e d e n  van de raad van toezicht, de directie, de audit commissie, overige

commissies en/of medewerkers van de stichting (anders dan beloning in
het ka d e r v a n  h u n  arbeidsverhouding m e t  d e  stichting e n /o f
vergoedingen in verband met de uitoefening van hun taak);

b. p e rs o n e n  die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de
hierboven onder a genoemde personen;

c. re ch tsp e rso n e n  waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen
bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. —

7.4 I n d ie n  en zodra de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de
directie, de raad van toezicht, de auditcommissie of andere commissie en/of
sprake is van een onverenigbare functie en/of verstrengeling van belangen
zoals hierna genoemd in artikel 16, dient het desbetreffende lid dit te melden
aan het bestuur en de raad van toezicht (alsmede de betreffende commissie). —
Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging binnen zijn orgaan of
commissie terzake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming terzake van de
desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van
dit lid  te lt niet mee te r bepaling o f  het (eventueel) vereiste quorum voor
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besluitvorming is behaald.
7.5 D e  directie, respectievelijk de raad van toezicht in de gevallen als bedoeld in lid

2 en 6 van dit artikel, kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of
meer leden van de  directie, respectievelijk de raad van toezicht, aan een
werknemer van de stichting of aan anderen om de stichting binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris
kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de  stichting een tegenstrijdig
belang als bedoeld in artikel 7.3 heeft met de desbetreffende functionaris.

7.6 B i j  ontstentenis o f belet van de directie wordt het bestuur van de stichting
waargenomen door de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd één
of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.

Artikel 8. Goedkeuring besluiten van de directie.
8.1 Onverminderd  het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring

van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent: —
a. h e t  vaststellen van de jaarstukken;
b. h e t  vaststellen en wijzigen van het voor enig jaar of reeks van jaren

opgestelde beleidsplan,
c. h e t  vaststellen van de visie die aan de basis ligt van het opereren van de

organisatie, het beleid, de strategieën, het vaststellen van het meerjarig
financieel kader van d e  stichting, alsmede d e  begroting voo r he t
komende boekjaar en het daarmee verbonden uitvoeringsplan en de
voor dat plan beschikbaar te stellen middelen, alsmede van substantiële
afwijkingen daarvan;

d. h e t  d o e n  v a n  investeringen, a n d e re  financië le transacties o f
rechtshandelingen welke een door de raad van toezicht te  bepalen
waarde te boven gaan, dan wel een door de raad van toezicht te bepalen
onderwerp betreffende;

e. h e t  sluiten of wijzigen van overeenkomsten met War Child International,
een stichting, gevestigd t e  Amsterdam e n  ingeschreven i n  h e t
handelsregister onder nummer 34228422;

f. h e t  wijzigen van bankrelaties van de stichting, het ter leen verstrekken
van gelden, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting
een bankkrediet wordt verleend en het, anders dan ter gebruikmaking
van e e n  me t  goedkeuring va n  d e  raad  va n  toezicht verkregen
bankkrediet, te r leen opnemen van gelden, één en ander indien het
bedrag of het krediet of van de lening de door de raad van toezicht
jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt;

g. h e t  aangaan e n  h e t  beëindigen van  d e  dienstbetrekking me t  een
werknemer van de stichting die een salaris heeft dat een door de raad
van toezicht te bepalen gedrag te boven gaat;

h. h e t  aanvragen van faillissement o f  surséance van betaling voor de
stichting;

i. h e t  wijzigen van de statuten van de stichting;
J. h e t  ontbinden van de stichting en het bestemmen van het liquidatiesaldo;



Y E N S L LOEFF

k. h e t  vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement of andere
reglementen;

I. h e t  toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
m. h e t  vaststellen van het plan houdende de inrichting van oordeels- en

besluitvorming over het toewijzen van middelen aan het goede doel en
concrete programma's en activiteiten;

n. d e  plannen voor fondsenwerving;
o. h e t  plan houdende d e  voorzieningen vo o r het beheersen van  h e t

functioneren van de stichting en het tijdig signaleren en managen van
risico's;

ID. h e t  aangaan van een juridische fusie of splitsing door de stichting met
een andere rechtspersoon;

cl. h e t  aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die
van strategisch grote betekenis is voor de stichting en/of een deelneming
van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de
stichting of het beëindigen daarvan.

8.2 D e  raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 8.1 bedoeld besluit niet aan
zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een
door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven
waarde niet te boven gaat.

8.3 D e  raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 8
zijn genoemd aan zijn  goedkeuring te  onderwerpen. Die  andere besluiten
dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden
meegedeeld.

8.4 H e t  ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als
bedoeld in dit artikel 8 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie
of de directieleden niet aan.

Artikel 9. Directie: besluitvorming.
9.1 Directievergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste

twee van de overige directieleden een directievergadering bijeenroepen, doch
ten minste één maal per jaar.

9.2 D e  bijeenroeping van een directievergadering geschiedt door de voorzitter of
ten minste twee van de overige directieleden, dan wel namens deze(n) door de
secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen,
op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de  bijeenroeping niet
schriftelijk is geschied, o f  onderwerpen aan de orde komen die niet bij de
oproeping worden vermeld, dan we l de  bijeenroeping is  geschied op  een
termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de
vergadering voltallig i s  e n  geen van  d e  directieleden zich  alsdan tegen
besluitvorming verzet.

9.3 Directievergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene
die de vergadering bijeenroept.

9.4 To e g a n g  tot de vergadering hebben de directieleden alsmede zij die door ter
vergadering aanwezige directieleden worden toegelaten. Een directielid kan
zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd mededirectielid ter



LO Y E N S t  LOEFF
/13

vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan
elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen
bericht. Een directielid kan ten hoogste één mededirectielid te r vergadering
vertegenwoordigen.

9.5 l e d e r  directielid heeft één stem. De directie kan slechts besluiten nemen indien
meer dan de  helft van het aantal directieleden ter vergadering in  persoon
aanwezig is. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald
worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere
stemming, dan is het voorstel verworpen.

9.6 A l l e  stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijk stemming geschiedt door
middel van ongetekende stembriefjes.

9.7 D e  vergaderingen worden geleid door de voorzitter; b ij diens afwezigheid
voorziet de  vergadering ze lf  in  haar leiding. To t  dat ogenblik wordt he t
voorzitterschap waargenomen door het in  leeftijd oudste te r vergadering
aanwezige directielid.

9.8 V a n  het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke
in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.

9.9 D e  directie kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits
alle directieleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en
zij a llen  schriftelijk hebben verklaard z ich  n ie t  tegen deze  wijze  va n
besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste
meerderheid van a lle  directieleden zich schriftelijk v6Pr het voorstel heeft
verklaard. Van  een  buiten vergadering genomen besluit wordt door d e
secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die
vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen
met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bil de notulen gevoegd.

HOOFDSTUK 3. RAAD VAN TOEZICHT.
Artikel 10. Leden van de raad van toezicht.
10.1 D e  stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit een door de raad van

toezicht vast te stellen oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen
leden.

10.2 Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
10.3 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten

hoogste vier jaar. Personen die als zodanig aftreden zijn terstond, doch slechts
éénmaal, herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

10.4 E e n  lid van de raad van toezicht defungeert:
a. d o o r  het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
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b. d o o r  zijn vrijwillig aftreden;
c. d o o r  zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige

redenen;
d. d o o r  zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij

als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind of één
of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

e. d o o r  zijn overlijden;
f. d o o r d a t  hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of

verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in
de Faillissementswet;

g. d o o r  zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht wegens een relatie
of onverenigbare functie als bedoeld in artikel 16 hierna.

Artikel 11. Raad van toezicht: taak en bevoegdheden.
11.1 D e  raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de

directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie
met de raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de
raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.

11.2 D e  raad van toezicht controleert en evalueert regelmatig en aantoonbaar de
uitvoering van het beleid en de realisatie van de doelstelling.

11.3 D e  directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens.

11.4 D e  raad van toezicht kan bepalen da t  één o f  meer van zijn leden en/of
deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze
personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.

11.5 D e  raad van toezicht kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en
werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in
deze statuten is bepaald.

11.6 D e  leden van  he t  toezichthoudend orgaan ontvangen a ls zodanig geen
bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen in de uitvoering van
hun fu n ct ie  gemaakte  ko ste n  e n  d o o r  h e n  ve rrich te  uitvoerende
werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden worden n iet a ls
bezoldiging aangemerkt. De ze  (eventuele) vergoedingen worden i n  d e
jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Artikel 12. Raad van toezicht: voorzitter en secretaris.
12.1 D e  raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van

toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen,
die b i j  afwezigheid van  d e  voorzitter a l  d iens taken e n  bevoegdheden
waarneemt.

12.2 D e  raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris
van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 13. Raad van toezicht: vergaderingen.
13.1 D e  raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel

de directie dat nodig acht, met een minimum van viermaal per jaar.
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13.2 E e n  l i d  v a n  d e  ra a d  v a n  toezicht ka n  z ic h  t e r  vergadering d o e n
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad
van toezicht, onverminderd het hierna in artikel 14.3 bepaalde.

13.3 D e  voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
13.4 D e  vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of

diens plaatsvervanger. B i j  hun  afwezigheid word t  d e  voorzitter van  d e
vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad
van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

13.5 V a n  het verhandelde in  een vergadering van de raad van toezicht worden
notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De  notulen worden
vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in  de eerst volgende
vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de
voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

13.6 D e  raad van toezicht vergadert tezamen met de directie, tenzij de raad van
toezicht anders besluit.

Artikel 14. Raad van toezicht: besluitvorming.
14.1 I n  de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
14.2 A l le  besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van

de uitgebrachte stemmen.
14.3 D e  raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen,

indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering in persoon
aanwezig is.

14.4 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden
genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan
alle in  functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de
desbetreffende wijze  van  besluitvorming verzet. Va n  een  besluit buiten
vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de
raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de  voorzitter en d e
secretaris v a n  d e  ra a d  v a n  toezicht wo rd t  ondertekend. Schriftelijke
besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in
functie zijnde leden van de raad van toezicht.

Artikel 15. Auditcommissie.
15.1 D e  raad van toezicht kent een auditcommissie, bestaande (in meerderheid) uit

leden van de raad van toezicht:
Het doel van deze commissie is het houden van toezicht op de financiële gang
van zaken binnen de stichting in het algemeen. De  commissie heeft in het
bijzonder tot taak:

het voorbereiden van  d e  besluitvorming ove r de  begroting e n  he t
jaarverslag en bespreking van deze stukken met de accountant van de
stichting als bedoeld in artikel 17.8 hierna.
toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne
controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
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15.2 D e  samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt met inachtneming
van het hierna in artikel 18 bepaalde nader vastgelegd in een reglement dat
door de raad van toezicht wordt vastgesteld en te  allen tijde kan worden
gewijzigd. Van de auditcommissie is voorzitter het lid van de raad van toezicht
dat met name belast is met het toezicht op de financiën van de stichting.

15.4 D e  leden van de auditcommissie ontvangen als zodanig geen bezoldiging. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie in redelijkheid gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

15.5 D e  raad van toezicht kan ook andere commissies instellen.
HOOFDSTUK 4. ONVERENIGBARE FUNCTIES. BELANGENVERSTRENGELING. -
Artikel 16. Onverenigbare functies. Verstrengeling van belangen.
16.1 D e  leden van de directie, de raad van toezicht en de auditcommissie mogen

binnen hun orgaan noch tussen d e  organen onderling nauwe familie- o f
vergelijkbare relaties hebben, waaronder begrepen m a a r  niet beperkt tot
huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en  bloed- o f
aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hiervoor bedoeld is een
grond voor ontslag.

16.2 Me t  het zijn van lid van de directie, de raad van toezicht en de auditcommissie
is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder,
toezichthouder of werknemer van:
a. e e n  entiteit waaraan de  stichting de  door haar ingezamelde gelden

middelijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
b. e e n  entiteit waarmee d e  stichting o p  structurele wijze  o p  g e ld

waardeerbare rechtshandelingen verricht,
onverminderd het hierna in artikel 16.3 en 16.6 bepaalde.
Met het zijn van directielid is onverenigbaar het zijn van lid van de raad van
toezicht en/of de auditcom missie van de stichting.
Met het zijn van lid  van de  raad van toezicht en/of de auditcommissie is
onverenigbaar het zijn van lid van de directie of werknemer (in dienst) van de
stichting.
Een onverenigbare functie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag.

16.3 Maximaal één/derde van het aantal leden van de directie, de raad van toezicht
en d e  auditcommissie m a g  b e sta a n  u i t  bestuurders, oprich ters,
aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van een entiteit waaraan de
stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden
middelijk of onmiddellijk, geheel o f gedeeltelijk afstaat, waaronder begrepen
een daaraan d i re c t  of indirect sta tu ta ir verbonden entiteit (de ontvangende
entiteit), onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde.
De h ie r bedoelde leden van  d e  directie, d e  raad van  toezicht en/of de
auditcommissie mogen b u i t e n  vertegenwoordiging doo r deelname aan
handelingen van de directie of de raad van toezicht (met inachtneming van het
in artikel 7.4 bepaalde) d e  stichting niet vertegenwoordigen.
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16.4 D e  invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot
benoeming van de leden van de directie, de raad van toezicht respectievelijk de
auditcommissie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste één/derde van
het aantal leden van de  directie, d e  raad van toezicht respectievelijk de
auditcommissie, onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde.

16.5 E lk  van de desbetreffende leden van de directie, de raad van toezicht of de
auditcommissie dient het bestuur en de raad van toezicht (en de betreffende
commissie) van het bestaan van een relatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel
en/of een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2, 3 en/of 4 van dit artikel
onverwijld o p  de  hoogte te  stellen. De  raad van toezicht dient op  haar
eerstvolgende vergadering het ontslag van de betrokkenen op de agenda te
plaatsen, tenzij het bepaalde hierna in lid 6 van toepassing is.

16.6 V a n  een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2, 3 en/of 4 is geen sprake:
a. i n d i e n  en voor zover ten aanzien van de stichting en de betreffende

entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in  de "Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen" of een daarvoor in de plaats getreden
regeling; en/of

b. i n d i e n  en voor zover het (beoogde) directielid, tevens zijnde (beoogd)
bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit als bedoeld
hiervoor in artikel 16.3, is benoemd door of met toestemming van de
raad van toezicht tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende
entiteit respectievelijk tot directielid van de stichting.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN.
Artikel 17. Boekjaar, begroting en jaarstukken.
17.1 H e t  boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
17.2 Jaarlijks voor het einde van het boekjaar stelt de directie een begroting vast

voor het volgende jaar en legt zij deze ter goedkeuring over aan de raad van
toezicht. De begroting is zoveel mogelijk ingericht overeenkomstig modellen B
en C van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instelling.

17.3 D e  begroting bestaat uit onder andere een bestedingsplan.
17.4 D e  ko ste n  v o o r  fondsenwerving z i jn ,  o v e r  e e n  pe riode  v a n  d r i e

achtereenvolgende jaren, niet meer dan het gemiddelde van één/vierde (1/4)
deel van de baten uit eigen fondsenwerving.

17.5 V a n  de begroting afwijkende bestedingen worden vooraf gegaan door een
daartoe strekkend directiebestuit.

17.6 D e  directie 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 e n  andere gegevensdragers o p
zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de stichting kunnen worden berekend.
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17.7 D e  directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op
papier te stellen (de Jaarrekening).

17.8 D e  raad van toezicht stelt een registeraccountant aan te r controle van de
jaarrekening en de boekhouding. Om de drie jaar zal de raad van toezicht
besluiten of e r een nieuwe registeraccountant zal worden aangesteld. Deze
brengt omtrent zijn controle verslag uit aan de directie en de raad van toezicht,
alvorens de directie overgaat tot vaststelling van de Jaarrekening.

17.9 D e  directie is  verplicht d e  in  d e  voorafgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien jaren te  bewaren,
onverminderd het hierna in Artikel 17.10 bepaalde.

17.10 De o p  een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de  o p
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht e n  bewaard, mits d e  overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK 6. REGLEMENT.
Artikel 18. Reglementen.
18.1 D e  directie kan nadere regels geven bij reglement omtrent alle onderwerpen

waarvan een regeling haar gewenst voorkomt.
18.2 Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten of de wet.
18.3 Vaststellingen en  wijzingen van reglementen geschiedt b ij besluit van d e

directie overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.
HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 19. Statutenwijziging.
19.1 D e  directie is  bevoegd de  statuten te  wijzigen met inachtneming van het

bepaalde in artikel 8.10).
19.2 E e n  besluit van de directie tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van

twee derden van de stemmen, uitgebracht in  voltallige vergadering. Is een
vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet
voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze
tweede vergadering k a n  ongeach t  h e t  a a n t a l  tegenwoordige o f
vertegenwoordigde directieleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in
de eerste vergadering aan de  orde was, worden besloten mits me t  een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

19.3 B i j  de  oproeping to t vergadering waarin een statutenwijziging za l worden
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke
tekst van voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
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19.4 E e n  besluit tot statutenwijziging treedt eerst in  werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder
directielid bevoegd.

Artikel 20. Ontbinding.
20.1 D e  directie is bevoegd de stichting te ontbinden met inachtneming van het

bepaalde in artikel 8.1(j).
20.2 O p  het besluit van de directie tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19.2 van

het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
20.3 B i j  h e t  beslu it t o t  ontbinding wo rd t  tevens d e  bestemming va n  h e t

liquidatiesaldo vastgesteld. He t  liquidatiesaldo d ient t e  worden besteed
overeenkomstig het doel van de stichting dan wel te worden overgedragen aan
een andere algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 2.3 van
deze statuten, d ie  a ls  zodanig doo r d e  Nederlandse Belastingdienst i s
gerangschikt, dan we l voor andere doeleinden waarmee het algemeen nut
wordt gediend.

20.4 N a  de ontbinding geschiedt de vereffening door de directieleden.
20.5 N a  afloop van d e  vereffening blijven d e  boeken en  bescheiden van d e

ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

20.6 O p  de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK 8. JURIDISCHE FUSIE OF SPLITSING.
Artikel 21. Juridische fusie of splitsing.
Het voorstel tot juridische fusie of splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk
splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende
rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of splitsing zullen luiden, bepalen dat
het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie
respectievelijk splitsing za l verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, slechts me t
toestemming van de  rechter anders mogen worden besteed dan v66r de fusie
respectievelijk splitsing het geval was.
Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte
vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en
met de inhoud in te stemmen.
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