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Repertoriumnummer: 

 
 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN STICHTING DE MEENTHE 
 
 

Op drie juli tweeduizend vijftien (03-07-2015) verschenen voor mij, mr. Peter ----- - 
Frederik Veltman, notaris te Steenwijkerland: -------------------------------------- 
1. de heer Warner Jan Bernard ten Kate, geboren te Steenwijk op negen juli -------- - 

negentienhonderdzevenenvijftig (09-07-1957), (Nederlands rijbewijs nummer: -- 
4960234304, uitgegeven te Steenwijkerland, op een juli tweeduizend acht (01- - 
07-2008)), wonende te 8331 GJ Steenwijk, Stationsstraat 15, gehuwd; en------- 

2. mevrouw Ida Akke Bakker, geboren te Enschede op twaalf oktober ------------------ - 
negentienhonderdvierenvijftig (12-10-1954). Nederlands rijbewijs nummer:----- 
4850174305) uitgegeven te Steenwijkerland op acht juli tweeduizend acht (08-- 07-
2008), wonende te 8356 DD Blokzijl, Noorderkade 29, ongehuwd en niet   - 
geregistreerd aIs partner;----------------------------------------------------- 

tedezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting --------- - 
Stichting De Meenthe, statutair gevestigd te Steenwijkerland, kantoorhoudende te-- 
8331 GM Steenwijk, Stationsplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder ------- - 
nummer 05026681, (correspondentie voor alle aangelegenheden betreffende de ------ - 
hierna te vermelden rechtshandelingen: Postbus 305, 8331 GM Steenwijk, -------------- - 
Stationsplein 1) en op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 2 voormelde stichting-- 
rechtsgeldig vertegenwoordigende ----------------------------------------------------------------- - 
DOEL VAN DEZE AKTE ----------------------------------------------------------------------------------- - 
De comparanten, handelend als vermeld, willen door middel van deze akte de --------- - 
statuten gedeeltelijk wijzigen. -------------------------------------------------------------------------- - 
Tot deze wijziging is besloten in een bestuursvergadering, gehouden te Steenwijk op- 
dertien juni tweeduizend vijftien (13-06-2015) -------------------------------------------------- - 
Het besluit is aan deze akte gehecht ----------------------------------------------------------------- - 
Op grond van het bepaalde in artikel 11 juncto artikel 12 juncto artikel 13 van de --- 
statuten van voormelde stichting is voor wijziging van de statuten schriftelijke ------- - 
toestemming van de gemeente Steenwijkerland vereist. Van voormelde toestemming 
blijkt uit een aan deze akte gehecht schrijven ---------------------------------------------------- - 
De gewijzigde artikelen luiden met onmiddellijke ingang als volgt -------------------------- - 
Bestuur - benoeming bestuursleden---------------------------------------------- 
Artikel  4------------------------------------------------------------------------ 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden --------------------- - 

Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde ---- - 
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -------------------------- 

2. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de ----------- - 
overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen --- 
twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de------- 
benoeming van een (of meer} nieuwe bestuurder(s)._______________   
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Het besluit hiertoe dient te worden genomen met een meerderheid van ten    

minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.----------------------- 

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger. -------- 

4. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en verder 

indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in- de 

vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op - 

verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. - 
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, - 

dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende  

bestuurslid niettemin een wettig bestuur.-------------------------------------- 

6. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar ---------------------  

De aftredenden zijn tweemaal terstond herkiesbaar, tenzij het bestuur besluit dat 

de aftredenden die al tweemaal herbenoemd zijn, vaker dan tweemaal ------------  

herkiesbaarzijn ----------------------------------------  
Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster de plaats van hun ---- 

voorganger    in.--------------------------------------------------------------- 
7. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.   

Aan de bestuursleden kan een vacatie- of presentiegeld worden toegekend, mits - 

niet bovenmatig. Zij zullen nimmer hoger mogen zijn dan de door de Minister van 

Financiën vastgestelde bedragen in het besluit van een en twintig januari    

tweeduizend negen (21-01-2009) of een daarvoor in de plaats tredende regeling. 
De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed ------------------------  

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening - 

door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de ----  
voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle    

overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties,  

werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.------------------- 

Artikel 12 - Ontbinding van de stichtinq, fusie, splitsinq------------------------- 

1. Ontbindingsbesluit - -  

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, mits hiervoor, voorafgaande - 

aan de ontbinding, schriftelijke toestemming wordt verleend door de ---------  

gemeente Steenwijkerland.  

Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor opgenomen -- 
voor het besluit tot statutenwijziging.  

Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt -- 

gegeven aan het na vereffening blijkende vereffeningssaldo één en ander --   

conform het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de statuten ----------------------------  

Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt 

zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het -----------  

Handelsregiste  

De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven--- 

jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onäer bewaring van de door 

het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht    

dagen na /:let-·ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn-- 
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naam en adres opgeven aan het Handelsregister. ------------------------------- 

2. Andereoorzaak------------------------------------------------------------- 

De stichting wordt bovendien ontbonden --------------------------------------------  

door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of- 

door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; ----  
door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet -----------  

genoemde gevallen.------------------------------------------------------ 

3. Fusieofsplitsing  

Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting of onderdelen daarvan -----  

gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een -----------  

statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet ------------------------------  

Een besluit tot fusie of splitsing van de stichting kan het bestuur slechts ----  

nemen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente -----  

Steenwijkerland. 
Artikel 13 -  Vereffeninq--------------------------------------------------------- 

1. Vereffenaars---------------------------------------------------------------- 

De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling - 

van haar zaken geschiedt door het bestuur voor zover de rechter geen andere ----  

vereffenaars heeft benoemd. Op hen zijn de bepalingen omtrent de benoeming, - 

de schorsing, het ontslag en van het toezicht op bestuurders van toepassing. ----- 

2. Stichting in liquidatie -----------------------------------  

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor- 
de vereffening van haar zaken nodig is --------------------------------------------------  

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel------  

mogelijk en nodig van kracht ----------------------------------------------------------  

In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam 
van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".----------------- 

3. Bestemming vereffeningssaldo ----------------------------  
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed aan ---  

een instelling die ook kwalificeert als een Algemeen Nut Beogende Instelling met 

een soortgelijk doel als de stichting --------------------------------------------------  

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende- 

baten meer aanwezig zijn.  

De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop- 

de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het -------------  

Handelsregiste 

Artikel 14 - Onvoorziene qevallen -----------------------------------------------------  

In alle gevallen waarin doorde statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.- 

De doorlopende tekst van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:-------------- 

Naam - zetel - duur 

Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting De Meenthe. -------------------------- 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Steenwijkerland.--------------------------- 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.---------------------------------------- 
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Doel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de culturele, maatschappelijke en -----  

sociaIe belangen in de gemeente Steenwijkerland ------------------------------------------------  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van 

culturele, maatschappelijke, recreatieve en sociale activiteiten en --------------------------  

het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband -- 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord ------------  

De stichting kent een beleidsplan dat inzicht geeft in de te verrichten --------------------  

werkzaamheden, de beoogde resultaten, de werving van gelden en fondsen, het -------  

vermogensbeheer en de besteding daarvan. Dit beleidsplan kan een meerderjarig ------  

programma bevatten doch dient voortdurend te worden geactualiseerd.------------- 

Vermogen------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door -------------------------------------  

subsidies en donaties; ------------------------------------------------------------------------------  

schenkingen, erfstellingen en legaten;---------------------------------------------------------  

alle andere verkrijgingen en baten.-------------------------------------------- 

Bestuur - benoeming bestuursleden---------------------------------------------- 

Artikel 4 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden ------------------------  

Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - - 

door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. ------------------------- 

2. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de ------------  

overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen - 

twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de -------  

benoeming van een (of meer) nieuwe bestuurder(s) ---------------------------------------  

Het besluit hiertoe dient te worden genomen met een meerderheid van ten -------  

minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.---------------------- 

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en diens plaatsvervanger.------- 

4. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en -------  

verder indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke -- 

termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de -----  

rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het ---------  

openbaa r ministerie. 

5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, 

dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende ------------  

bestuurslid niettemin een wettig bestuur. ------------------------------------- 

6. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar -------------------------  

De aftredenden zijn tweemaal terstond herkiesbaar, tenzij het bestuur besluit-- 

dat de aftredenden die al tweemaal herbenoemd zijn, vaker dan tweemaal --------  

herkiesbaar zijn --------------------------------------------------------------------------------------  

Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster de plaats van hun --- 

voorganger in.--------------------------------------------------------------- 
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7. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.--- 

Aan de bestuursleden kan een vacatie- of presentiegeld worden toegekend, mits 

niet bovenmatig. Zij zullen nimmer hoger mogen zijn dan de door de Minister-- 

van Financiën vastgestelde bedragen in het besluit van een en twintig januari-- 

tweeduizend negen (21-01-2009) of een daarvoor in de plaats tredende-------- 

regeling. 

De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed -----------------------------  

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening 

door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de ------------  

voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle --------  

overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties,-- 

werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft. ------------------ 

Ontslag bestuursleden 
Artikel 5 

Het bestuursiidmaatschap eindigt ---------------------------------------------------------------------  

door bedanken; ------------------------------------------------------------------------------------  

periodiek aftreden volgens rooster; --------------------------------------------------------------  

door overlijden;  

indien een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -------------------  

door een besluit tot ontslag, genomen door het bestuur in een vergadering --------  

waarin alle bestuursleden met uitzondering van het betrokken bestuurslid---------  

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, welk besluit met algemene stemmen van -- 

deze bestuursleden genomen dient te worden; het betrokken bestuurslid is wel- 

gerechtigd deze vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; ----------  

ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -----------------------  

indien een bestuurslid een functie aanvaardt of enige handeling onderneemt ------  

die onverenigbaar is of kan zijn met de doelstelling en/of reputatie van de -------  

stichting, zulks ter beoordeling van het bestuur. ------------------------------- 

Bestuursvergaderingen - bestuursbesluiten--------------------------------------- 

Artikel 6 
1. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar ---------------------------------------  

Vergaderingen zullen voorts steeds gehouden worden wanneer de voorzitter dit - 

wenselijk acht of indien een van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en 

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het - 

verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft - 

zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het   

verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met    

inachtneming van de vereiste formaliteiten.----------------------------------- 

2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk (waaronder e-mail is----- 

begrepen. 

3. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden --------------  

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden - 

over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook - 

al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden - 

van ver.gad_eringen niet in acht_gtnomen.----------------·-----.----------------- 
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4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens--- 

afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.---------------------- 

5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de --- 

secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe ---- 

aangezocht.----------------------------------------------------------------- 

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de ----------------  

vergadering  als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -------------------- 

6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten    

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de - 

voorzitter van de vergadering voldoende volmacht. ---------------------------------------  

Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als ---------------------  

gevolmachtigde optreden. 

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ------------------  

bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of ------------  

elektronisch hun mening te uiten. --------------------------------------------------------------  

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen --------  

antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ------------------  

ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ---------------- 

8. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.-------------- 

9. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle-- 

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig ----  

uitgebrachte stemmen. 

10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor -- 

de stemming verlangt. -----------------------------------------------------------------------------  

Schriftelijke stemming geschiedt bij  ongetekende gesloten briefjes.------------- 

11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.---------------- 

12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de-- 

voorzitter. 

13. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de-- 

meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of----------  

vertegenwoordigd is.  

Is die meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen, in een    

binnen een maand doch ten minste een week later te houden vergadering met - 

dezelfde agenda, besluiten worden genomen zonder dat die meerderheid van de 

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.------------------------------- 

Bestuursbevoegdheid 
Artikel 7 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.------------------------ 

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

verkrijging, vervreemding of 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 hiervoor, -----------  

voorafgaande aan de betreffende rechtshandeling, schriftelijke toestemming - 
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wordt verleend door de gemeente Steenwijkerland. Aan deze toestemming -- 

kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. ----------------------------- 

3. Besluiten als in het vorige lid bedoeld dienen genomen te worden met een --------  

meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen in een ---------  

opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of - 

vertegenwoordigd zijn.  

Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan kan in een --------  

binnen een maand doch ten minste een week later tot het zelfde doel --------------  

bijeengeroepen vergadering een besluit worden genomen zonder dat alle ----------  

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mits met een meerderheid -- 

van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.------------------------- 

Vertegenwoordiging 
Artikel 8 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders---- 

voortvloeit. 

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan twee gezamenlijk---- 

handeIende bestuursieden. 

Directie  
Artikel 9 

Het bestuur kan een directie benoemen, bestaande uit een of meer directeuren. --------  

Taak en bevoegdheden van de directie worden in een directiestatuut geregeld ----------  

Boekjaar en jaarstukken 
Artikei 1 0 
1. Het boekjaar van de stichting loopt van een juli tot en met dertig juni --------------  

daaropvolgend. 

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.--------------------------------------------- 

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. - 

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en - 

lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, ------------------  

vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant- - 

administratieconsulent,  

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden-------- 

aangeboden. 

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.--------------------------- 

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 en de ----- 

andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren --------------------  

Statutenwijziging 
Artikel 11 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Indien de wijziging ziet op-- 

de artikelen 2, 7, 11, 12 of 13, is hiervoor, voorafgaande aan·de betreffende- 
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rechtshandeling, schriftelijke toestemming door de gemeente ----------------------  

Steenwijkerland vereist. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden- 

verbonden. 

Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een - 

meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen in een ---------  

opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of - 

vertegenwoordigd zijn, ----------------------------------------------------------------------------  

Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan kan in een --------  

binnen een maand doch ten minste een week later tot het zelfde doel --------------  

bijeengeroepen vergadering een besluit tot wijziging van de statuten worden -- 

genomen zonder dat alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ------  

mits met een meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte --------- 

stemmen. 

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

3. De leden van het bestuur zijn verplicht de wijziging van de statuten in te laten- 

schrijven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel in het 

gebied waar de stichting haar zetel heeft --------------------------------------------------  

Artikel 12 - Ontbinding van de stichting, fusie, splitsing------------------------- 

1. Ontbindingsbesluit ------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, mits hiervoor, voorafgaande - 

aan de ontbinding, schriftelijke toestemming wordt verleend door de -----  

gemeente Steenwijkerland ------------------------------------------------------------   

Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor opgenomen - 

voor het besluit tot statutenwijziging ----------------------------------------------------------  

Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt - 

gegeven aan het na vereffening blijkende vereffeningssaldo één en ander ---------  

conform het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de statuten --------------------------------  

Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, -------  

houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het - 

HandeIsregister ------------------------------------------------------------------------------------  

De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven - 

jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de -----  

door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen -----  

acht dagen na het ingaan van zijri bewaarplicht moet de aangewezen --------------  

bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.---------------- 

2. Andere   oorzaak------------------------------------------------------------- 

De stichting wordt bovendien ontbonden ----------------------------------------------------- 

door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of 

door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -----  

door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet -------------  

genoemde gevallen. 

3. Fusie of splitsing  

Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting of onderdelen daarvan--- 

gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een ------------  

statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.-------------------------- 
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Een besluit tot fusie of splitsing van de stichting kan het bestuur slechts -----  

·nemen met voorafgaande"schriftelijke toestemming van de gemeente -----------  

Steenwijkerland. 
Artikel  13 - Vereffening--------------------------------------------------------- 
1. Vereffenaars---------------------------------------------------------------- 

De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling 

van haar zaken geschiedt door het bestuur voor zover de rechter geen andere -- 

vereffenaars heeft benoemd. Op hen zijn de bepalingen omtrent de benoeming, - 

de schorsing, het ontslag en van het toezicht op bestuurders van toepassing.---- 

2. Stichting in Iiquidatie -----------------------------------------------------------------------------  

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit ------  

voor de vereffening van haar zaken nodig is ------------------------------------------------  

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel -----  

mogelijk en nodig van kracht. 

1n stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de -------  

naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".---------- 

3. Bestemming vereffeningssaIdo --------------------------------------------------------------  

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed aan - 

een instelling die ook kwalificeert als een Algemeen Nut Beogende lnstelling ------  

met een soortgelijk doel als de stichting ------------------------------------------------------  

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende 

baten meer aanwezig zijn -------------------------------------------------------------------------- 

De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip -----------  

waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het -- 

HandeIsregister. 

Artikei  14 - Onvoorziene  gevallen ------------------------------  
In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het------- 

bestuur -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLOT---------------------------------------------------------------------------- 
Waarvan akte is verleden te Steenwijkerland, op de datum in het hoofd van deze ---- 

akte vermeld. 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is - 

door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de ------  

gevolgen die voor partij(en) uit de inhoud van deze akte voortvloeien ----------------------  

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud te - 

hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen -------------------------------------  

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

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.------------------------------- 

(Volgt ondertekening) UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


