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Ref: DU (20 november 2017.1) 
Dos: 2017.1050.01 

STATUTENWIJZIGING STICHTING 

Heden, acht maart tweeduizend achttien,
 _______________________________________ 

verschijnt voor mij, mr. Ingeborg Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:
 ___________ 

mevrouw Hilde Johanna Maria Burgers, geboren te XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX _____ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ____________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX handelend als hierna gemeld.
 _____________ 

De comparante, handelend als gemeld, verklaart:
 ________________________________ 

- de Raad van Bestuur van de te gemeente De Bilt gevestigde stichting:  Stichting
 ___ 

Lievegoed, met adres te 3723 MB Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 24 (hierna:
 _ 

de stichting), heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
 ____ 

- de Raad van Bestuur heeft voorts besloten de comparante aan te wijzen om deze
 __ 

akte te verlijden;
_______________________________________________________ 

- de Raad van Toezicht van de stichting heeft haar voorafgaande goedkeuring
 ______ 

verleend voor de voorgenomen statutenwijziging;
 ____________________________ 

- in verband met de wijziging van artikel 2 lid 3 is aan het statutaire vereiste van
 _____ 

artikel 29 lid 1 voldaan;
 _________________________________________________ 

- van de gemelde besluiten van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de
__ 

Waldo-Stichting blijkt uit documenten die aan deze akte
 _______________________ 

./. zijn gehecht.
__________________________________________________________ 

De comparante verklaart voorts, ter uitvoering van de hiervoor vermelde besluit, de
_____ 

statuten van de stichting algeheel te wijzigen en gewijzigd vast te stellen als volgt:
 ______ 

STATUTEN
 ______________________________________________________________ 

NAAM EN ZETEL
 _________________________________________________________ 

Artikel 1.
 ________________________________________________________________ 

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Lievegoed.
 __________________________ 

2. Zij is gevestigd in de gemeente De Bilt.
____________________________________ 

Doel en grondslag.
________________________________________________________ 

Artikel 2.
 ________________________________________________________________ 

1. De Stichting is een zorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van
 _______ 

kwalitatief goede zorg, vanuit een antroposofische visie.
 _______________________ 

2. De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie
 ___ 

blijkt uit het hanteren van de in artikel 3 genoemde uitgangspunten.
 ______________ 

3. De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en
 ______ 

gezondheid van de cliënt door behandeling en begeleiding vanuit een
 ____________ 

antroposofische visie op zorg, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of
 ______ 

daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
_ 

4. De relatie tussen de diverse organen binnen de Stichting is gebaseerd op dialoog en
wederkerigheid en is vastgelegd in onderscheiden reglementen.

________________ 

Doelrealisatie.
 ____________________________________________________________ 

Artikel 3.
 ________________________________________________________________ 

1. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 ________________ 

a. het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer
 ____ 

instellingen voor het verlenen van zorg aan cliënten en van organisaties of
 ____ 

voorzieningen die voor deze zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
 ___ 

b. het voldoen aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en
 ______ 

veiligheidseisen;
 __________________________________________________ 

c. het centraal stellen van behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de
 ___ 
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cliënten;
 _________________________________________________________ 

d. het aangaan van de dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt,
 __ 

waar nodig samen met verwanten en/of naasten;
 ________________________ 

e. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de
 ___________ 

zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare
 ___ 

normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
 ____________________ 

f. het voeren van beleid voor de dialoog met de meest relevante in- en externe
 __ 

belanghebbenden en organen;
 _______________________________________ 

g. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven
 ___________ 

doelrealisatie.
 ____________________________________________________ 

2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.
 _______________________________ 

Geldmiddelen.
 ___________________________________________________________ 

Artikel 4.
 ________________________________________________________________ 

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
______________________ 

a. het Stichtingskapitaal;
 ______________________________________________ 

b. opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting;
 __________________________ 

c. subsidies en donaties;
 ______________________________________________ 

d. schenkingen, legaten en erfstellingen; en
 _______________________________ 

e. alle andere wettige verkrijgingen en baten.
 ______________________________ 

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
 ___________ 

boedelbeschrijving.
 ____________________________________________________ 

3. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de
 ___________ 

maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.
 _____ 

De organen.
 _____________________________________________________________ 

Artikel 5.
 ________________________________________________________________ 

1. De Stichting kent als organen:
 ____________________________________________ 

a. de Raad van Toezicht;
 _____________________________________________ 

b. de Raad van Bestuur.
 ______________________________________________ 

2. De Stichting kent als medezeggenschapsorganen:
 ___________________________ 

a. de Cliëntenraad;
 __________________________________________________ 

b. de Ondernemingsraad.
 _____________________________________________ 

Raad van Toezicht: Omvang, Samenstelling, Benoeming, Schorsing, Ontslag.
 _____ 

Artikel 6.
 ________________________________________________________________ 

1. De Raad van Toezicht bepaalt zelf het aantal leden, maar bestaat uit minimaal vier
_ 

en maximaal vijf natuurlijke personen. Daalt het aantal leden van de Raad van
 _____ 

Toezicht beneden vier, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, maar neemt
 ______ 

maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
________________________________ 

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door een besluit van de Raad
van Toezicht voor een periode van vier jaren en overigens met inachtneming van

 ___ 

hetgeen daarover in het in lid 10 vermelde Reglement Raad van Toezicht is
 _______ 

bepaald.
 _____________________________________________________________ 

3. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor de samenstelling van de
 __ 

Raad van Toezicht naar tenminste deskundigheid, vaardigheden en rol in het team.
 _ 

4. Voor iedere vacature stelt de Raad een specifiek profiel op.
 ____________________ 

5. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat over profiel en benoeming
 _ 

advies uit te brengen.
__________________________________________________ 

6. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen honorering. Deze is niet afhankelijk van de
_ 

resultaten van de Stichting en is passend bij de maatschappelijke positie van de
 ____ 

Stichting en de wettelijke bepalingen dienaangaande.
 _________________________ 

7. De Cliëntenraad heeft het recht een persoon bindend voor te dragen ter benoeming
 _ 

als lid van de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad conformeert zich bij het opstellen
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van deze bindende voordracht aan de hiervoor in lid 3 en lid 4 van dit artikel
 _______ 

bedoelde profielen.
 ____________________________________________________ 

8. De leden van de Raad van Toezicht worden via een transparante, openbare wijze
 __ 

geworven.
 ___________________________________________________________ 

9. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van
____ 

Toezicht op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt
 __ 

benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De
__ 

leden van de Raad van Toezicht treden voorts af door:
 ________________________ 

a. Het ontstaan van een onverenigbaarheid als bedoeld in deze statuten;
 _______ 

b. Overlijden;
 _______________________________________________________ 

c. Schriftelijk ontslag of opzegging door het lid in te dienen bij de Raad van
 ______ 

Toezicht;
 ________________________________________________________ 

d. Het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 ______________________ 

e. Periodiek aftreden zonder herbenoeming; of
 ____________________________ 

f. Ontslag door de Raad van Toezicht.
 ___________________________________ 

10. De Raad van Toezicht legt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn
verantwoording, alsmede zijn werkwijze omtrent de samenstelling, voordracht,

 _____ 

benoeming, schorsing, ontslag, rooster van aftreden, en bezoldiging van zijn leden
 __ 

vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen Reglement Raad van Toezicht.
Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden.

 __________________ 

Artikel 7.
 ________________________________________________________________ 

1. De leden van de Raad van Toezicht zijn geen vertegenwoordiger van enige interne
 _ 

of externe partij en handelen zonder last of ruggenspraak.
 _____________________ 

2. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen dan wel hun echtgenoot,
__ 

geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of
 __________ 

aanverwant tot in de tweede graad die:
_____________________________________ 

a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel
 ________ 

gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer
of lid van de Raad van Bestuur van de Stichting is geweest, dan wel op basis

 __ 

van een toelatingscontract in de Stichting werkzaam is geweest;
 ____________ 

b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting ontvangt, anders dan
 __ 

een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte
________ 

werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale
 ____ 

uitoefening van het bedrijf van de Stichting;
 _____________________________ 

c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode
_ 

van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke realtie
 __ 

met de Stichting heeft gehad;
 ________________________________________ 

d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de Stichting
 __ 

zitting heeft in het toezichthoudende orgaan;
 ____________________________ 

e. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het
 _____ 

bestuur van de Stichting bij belet of ontstentenis van een lid van de Raad van
 __ 

Bestuur;
 _________________________________________________________ 

f. in dienst van een organisatie zijn welke pleegt betrokken te zijn bij de
 ________ 

vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de
 ___ 

onder c bedoelde personen;
 _________________________________________ 

g. binnen de Stichting lid zijn van een commissie of Raad als bedoeld in artikel 5;
 _ 

h. al een functie vervullen in een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur van een
andere zorgorganisatie, die binnen het geografisch verzorgingsgebied geheel

__ 

of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht.
________________________ 

3. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet betrokken zijn bij leveringen,
 ________ 

aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting behoudens ingeval van
 ____ 
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voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren
_ 

en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan.
 __________________ 

4. Elk lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van
 _______________ 

belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en overige leden van de Raad
 ___ 

van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
 ___________________ 

Raad van Toezicht: Bevoegdheden, Taken, Verantwoordelijkheden. Besluitvorming
Artikel 8.

 ________________________________________________________________ 

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor Toezicht op het Bestuur en de
 ______ 

algemene gang van zaken in de Stichting, de realisatie van het doel van de
_______ 

Stichting, zoals dat is vermeld in artikel 2 en 3, daaronder begrepen.
 _____________ 

2. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor benodigde
 _______ 

informatie.
 ___________________________________________________________ 

3. Naast de informatie van de Raad van Bestuur en van de accountant kan de Raad
__ 

van Toezicht informatie inwinnen bij functionarissen en in- of externe adviseurs van
 _ 

de Stichting, voor zover geen betrekking hebbende op medische beroepsgeheimen
 _ 

en met inachtneming van de rechten van medewerkers en patiënten.
 _____________ 

4. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verschaffen elkaar tijdig de voor de
 _ 

uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens.
 ____________________________ 

5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, neemt de Raad van Toezicht haar
______ 

besluiten met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De Raad
van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de

_ 

leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
 ______________ 

6. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de
 _______ 

zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk  of per e-mail wordt
 __ 

ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze
 _ 

van besluitvorming verzet.
 _______________________________________________ 

Raad van Toezicht: Voorbehouden Bestuursbevoegdheden, Conflictregeling.
 ______ 

Artikel 9.
 ________________________________________________________________ 

1. De Raad van Toezicht is onder meer bevoegd tot het nemen van besluiten
 ________ 

strekkende tot:
 ________________________________________________________ 

2. wijziging van de statuten van de Stichting;
 __________________________________ 

a. ontbinding van de Stichting;
 _________________________________________ 

b. benoeming en ontslag van de externe accountant, na advies van de Raad van
 _ 

Bestuur;
 _________________________________________________________ 

c. opstellen profielschets en benoeming, schorsing en ontslag van leden van de
 __ 

Raad van Bestuur.
 _________________________________________________ 

3. Indien de Raad van Toezicht, dan wel de Raad van Bestuur vindt dat er sprake is
 ___ 

van een conflict tussen beide Raden, niet zijnde een arbeidsconlfict tussen een of
 __ 

meer leden van de Raad van Bestuur en de Stichting, wordt gehandeld in
 _________ 

overeenstemming met de conflictregeling die in het Reglement Raad van Toezicht is
opgenomen.

 __________________________________________________________ 

Raad van Bestuur.
 ________________________________________________________ 

Artikel 10.
 _______________________________________________________________ 

1. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en legt verantwoording af aan de Raad
 __ 

van Toezicht.
 _________________________________________________________ 

2. De Raad van Bestuur bestaat uit een of meer leden die worden benoemd, geschorst
en ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal

 _ 

leden van de Raad van Bestuur.
 __________________________________________ 

3. De Raad van Toezicht gaat (bij een meerhoofdige Raad van Bestuur) niet over tot
 __ 

benoeming van leden van de Raad van Bestuur dan nadat de overige leden van de
 _ 

Raad van Bestuur over de te benoemen kandidaat advies hebben uitgebracht,
 _____ 
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althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid zijn gesteld.
 ______________ 

4. De Raad van Toezicht gaat niet over tot benoeming van leden van de Raad van
 ____ 

Bestuur dan nadat de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad over de te benoemen
 _ 

kandidaat advies  hebben uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de
___ 

gelegenheid zijn gesteld.
 ________________________________________________ 

5. De Raad van Toezicht stelt beloning, contractduur, rechtspositie en andere
 ________ 

arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast, met inachtneming van het
 _____ 

hieromtrent vigerende wet- en regelgeving.
 _________________________________ 

6. Een lid van de Raad van Bestuur vraagt voorafgaand toestemming aan de Raad van
Toezicht voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn
lidmaatschap van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht onthoudt die

 _______ 

toestemming alleen als het tijdsbeslag zodanig is dat het uitoefenen van de
_______ 

bestuursfunctie daardoor wordt belemmerd, of anderszins strijdig kan zijn met de
 ___ 

belangen van de Stichting.
______________________________________________ 

7. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Bestuur vormen de
overblijvende leden van de Raad van Bestuur, respectievelijk vormt het

 ___________ 

overblijvende lid van de Raad van Bestuur een wettige Raad van Bestuur. Ingeval
 __ 

van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur wordt de Raad
 ___ 

van Bestuur waargenomen door een of meer onverwijld door de Raad van Toezicht
 _ 

aan te wijzen derden. Een lid van de Raad van Toezicht, noch een persoon die in de
drie voorafgaande jaren lid is geweest van de Raad van Toezicht, kan tot

 _________ 

waarnemend bestuurder worden benoemd.
 _________________________________ 

8. De Raad van Bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze
 __ 

van alle leden van de Raad van Bestuur schriftelijk  of per e-mail wordt ingewonnen
 _ 

en geen van de leden van de Raad van Bestuur zich tegen deze wijze van
 ________ 

besluitvorming verzet.
 __________________________________________________ 

9. De overige regelingen van de werkwijze, besluitvorming en aftreden van de Raad
___ 

van Bestuur worden vastgelegd in een Reglement Raad van Bestuur, dat de
 _______ 

goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Het Reglement Raad van Bestuur
__ 

wordt op gezette tijden geëvalueerd en zo nodig aangepast.
 ____________________ 

10. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een gesprek met de Raad van Bestuur over
 ___ 

diens functioneren en zorgt voor verslag van het gesprek.
 ______________________ 

Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang. Bijzondere besluiten.
________________ 

Artikel 11.
 _______________________________________________________________ 

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel wordt de Stichting
 ______________ 

vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in haar geheel of door elk lid van de
__ 

Raad van Bestuur afzonderlijk.
 ___________________________________________ 

2. De Raad van Bestuur is 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
 ___________ 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits de Raad van Bestuur
daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de Raad van Toezicht.

 _____ 

3. In alle gevallen waarin een lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang
 ___ 

met de Stichting heeft, wordt de Stichting vertegenwoordigd door het lid van de
____ 

Raad van Bestuur of het lid van de Raad van Toezicht dat de Raad van Toezicht
 ___ 

daartoe aanwijst, behoudens voor gevallen als bedoeld in artikel 10 lid 5, in welk
 ___ 

geval geldt dat de Raad van Toezicht bevoegd is. In een dergelijk geval wordt de
 ___ 

Stichting vertegenwoordigd door een lid van de Raad van Toezicht dat de Raad van
_ 

Toezicht daartoe aanwijst.
 _______________________________________________ 

4. Onverminderd het elders in deze statuten of het Reglement Raad van Bestuur
 _____ 
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bepaalde heeft de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring nodig van de
 ___ 

Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
____________________________ 

a. de vaststelling van de begroting, alsmede de resultaatsbestemming;
 _________ 

b. de vaststelling van de (strategische) beleidsplannen van de Stichting;
 ________ 

c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate
___ 

invloed van belanghebbenden;
 _______________________________________ 

d. het aangaan of verbreken ven een duurzame samenwerking van de Stichting
 __ 

met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of
 _ 

verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
 __________________ 

e. het vaststellen van het Reglement Raad van Bestuur;
 _____________________ 

f. het doen van aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van
 ______ 

betaling;
 _________________________________________________________ 

g. het gelijktijdig beëindigen of het beëindigen binnen een kort tijdsbestek van de
 _ 

arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers of van het
____ 

verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat
 __ 

als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting.
 __ 

Raad van Bestuur: Onverenigbaarheden.
 _____________________________________ 

Artikel 12.
 _______________________________________________________________ 

Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd:
 _____________________ 

1. personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de
______ 

Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van
 _____ 

Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad;
__________________ 

2. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben;
 ___ 

3. personen die tegelijk ook binnen instellingen van de Stichting werkzaam of
 ________ 

toegelaten zijn en diegenen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of
 ___ 

Raad als bedoeld in artikel 5;
 ____________________________________________ 

4. een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Stichting waarbij de periode van
drie jaar na het einde van zijn functie nog niet verstreken is.

 ____________________ 

Medezeggenschap en belanghebbenden.
 _____________________________________ 

Artikel 13.
 _______________________________________________________________ 

1. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van de
 _______________ 

medezeggenschap van clienten en hun verwanten en van medewerkers.
__________ 

2. De Stichting kent een Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheden die
 ___ 

hem door of krachtens de wet toegekend worden, waaronder in ieder geval het recht
van enquête als bedoeld in artikel 8 afdeling 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

_________ 

3. De Stichting kent een Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft de
 ________ 

bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden.
_____________ 

4. De Raad van Bestuur gaat met ieder medezeggenschaporgaan een
 _____________ 

samenwerkingsovereenkomst aan.
 ________________________________________ 

Jaarstukken en externe verantwoording.
 _____________________________________ 

Artikel 14.
 _______________________________________________________________ 

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 ____________________ 

2. De Raad van Bestuur kan te allen tijde de vermogenstoestand en alles betreffende
 _ 

de werkzaamheden van de Stichting verantwoorden, inclusief een adequate en
____ 

inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van
diverse financiers.

 _____________________________________________________ 

3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het
 _______ 

boekjaar het jaardocument op, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening.
 ______ 

4. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaardocument over te
 ___ 

gaan, de jaarrekening onderzoeken door de externe accountant.
 ________________ 

5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de
 _____ 
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jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van
 ______ 

Toezicht.
____________________________________________________________ 

6. De Raad van Bestuur legt het jaarverslag en de vastgestelde jaarrekening ter
 ______ 

goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De accountant woont de vergadering
_ 

bij waarin de jaarrekening met de Raad van Toezicht wordt besproken.
 ___________ 

Statutenwijziging.
 ________________________________________________________ 

Artikel 15.
 _______________________________________________________________ 

1. De Raad van Toezicht kan deze statuten, gehoord hebbende de Raad van Bestuur,
 _ 

wijzigen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen
 _ 

in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van de Raad
van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

 ______________________________ 

2. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad worden tijdig in de gelegenheid gesteld
 __ 

advies uit te brengen bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de doelstelling of
de grondslag van de Stichting.

 ___________________________________________ 

3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet
 _ 

aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een
____ 

volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt beslist met
 _ 

een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden.

________________________ 

4. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de
 ____ 

agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten
 _____ 

minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is
_ 

kenbaar gemaakt.
 _____________________________________________________ 

Ontbinding.
 ______________________________________________________________ 

Artikel 16.
 _______________________________________________________________ 

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.
 ____________________ 

2. Het bepaalde in artikel 15, lid 1 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 na goedkeuring door de Raad
__ 

van Toezicht.
 _________________________________________________________ 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
_ 

van kracht.
 ___________________________________________________________ 

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het
 _____ 

bestuur te bepalen algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
________ 

doelstelling besteed of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend of na genoeg
 _ 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 ______ 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
 ___ 

Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de korts betrokken vereffenaar dan
_ 

wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.
______________________ 

Slotbepaling.
____________________________________________________________ 

Artikel 17.
 _______________________________________________________________ 

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, reglementen als protocollen niet
 ____ 

voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
 ________________________________________ 

SLOT
 ___________________________________________________________________ 

De comparante is mij, notaris, bekend.
 _________________________________________ 

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante
 __ 

en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
 _ 

gevolgen.
 ________________________________________________________________ 

De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
_____ 
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daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de

__ 

comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Bilthoven, op de
 ___ 

datum aan het begin van deze akte vermeld.
 ____________________________________ 

Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


