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Wijziging Rechtsvorm/Statutenwijziging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland  

 

2021.068079ALF/GVB  

Vandaag, elf oktober tweeduizend tweeëntwintig (11-10-2022), verscheen voor mij, Mr Gijs _____ 

Alferink, notaris te Utrechtse Heuvelrug, _______________________________________________________________ 

de heer Marinus Jozias Lamper, wonende te , geboren te Rhenen  

op negen mei negentienhonderd eenentachtig (09-05-1981), legitimatie: paspoort met nummer _ 

 geldig tot eenentwintig maart tweeduizend vierentwintig (21-03-2024), gehuwd, te  

dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde – waarvan blijkt uit een aan deze akte __________ 

gehechte onderhandse volmacht - van: ________________________________________________________________ 

1. de heer Hendrik Gijsbert Bezemer, wonende te

, geboren te Papendrecht op vijftien december negentienhonderd ____________ 

zesenvijftig (15-12-1956), legitimatie: paspoort met nummer , geldig tot elf _____ 

april tweeduizend zesentwintig (11-04-2026), gehuwd, en ______________________________________ 

2. mevrouw Coranne Scheinhardt, wonende te , ___ 

geboren te Eindhoven op eenentwintig juni negentienhonderd negenenvijftig (21-06-1959),  

legitimatie: paspoort met nummer , geldig tot één augustus tweeduizend _______ 

vierentwintig (01-08-2024), gehuwd, ______________________________________________________________ 

te dezen beiden handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de vereniging: Wycliffe __ 

Bijbelvertalers Nederland, statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, feitelijk gevestigd te __ 

3971 KB Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat 55, ingeschreven in het handelsregister van de ___ 

Kamer van Koophandel onder nummer 40482863. ___________________________________________________ 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _________________________________________ 

1. INLEIDING __________________________________________________________________________________________ 

1. De vereniging is als stichting: "Wycliffe Bijbelvertalers Nederland" opgericht bij akte ______ 

verleden op negenentwintig mei negentienhonderd zeventig (29-05-1970) en werd ___________ 

omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bij akte van omzetting en ______ 

vaststelling statuten verleden op achttien augustus negentienhonderd vierennegentig (18- _ 

08-1994). ___________________________________________________________________________________________________ 

2. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging ___ 

op achtentwintig oktober tweeduizend eenentwintig (28-10-2021) verleden voor mij, ________ 

notaris. _______________________________________________________________________________________________ 

3. In haar vergadering van vierentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig (24-06-2022) heeft ___ 

de algemene ledenvergadering van de vereniging op de door de wet en de statuten van de  

vereniging voorgeschreven wijze rechtsgeldig besloten tot omzetting van de rechtsvorm en  

de statuten van de vereniging. De nieuwe rechtsvorm is een stichting.  _______________________ 

Gemelde besluiten blijken uit het aan deze akte gehechte exemplaar van notulen van ______ 

gemelde vergadering. ______________________________________________________________________________ 

4. a. Uit gemelde notulen blijkt dat de besluiten tot omzetting van de rechtsvorm en de ______ 

wijziging van de statuten is genomen met eenentachtig (81) van de uitgebrachte _______ 

tweeëntachtig (82) stemmen, derhalve met een meerderheid van ten minste ___________ 

negen/tiende (9/10e) van de uitgebrachte stemmen zoals voorgeschreven in artikel 18  

lid 2 sub a Boek 2 Burgerlijk Wetboek. ______________________________________________________ 

 b. Uit de aan deze akte gehechte beschikking van veertien september tweeduizend ______ 

tweeëntwintig (14-09-2022) is de op grond van artikel 18 lid 4 Boek 2 Burgerlijk ________ 
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Wetboek voor de omzetting in een stichting voorgeschreven rechterlijke machtiging op  

het concept van deze akte verleend. ________________________________________________________ 

5. Ter uitvoering van de hiervoor onder 4.a gemelde besluiten worden de rechtsvorm __________ 

omgezet en de statuten bij dezen gewijzigd. Deze wijzigingen gaan in op een januari _______ 

tweeduizend drieëntwintig (01-01-2023). _________________________________________________________ 

2. UITVOERING _______________________________________________________________________________________ 

Ter uitvoering van gemeld besluit worden bij dezen de statuten van de betreffende _______________ 

rechtspersoon gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, waarna deze luiden als volgt: __________ 

STATUTEN _______________________________________________________________________________________________ 

Artikel 1: Naam en Vestigingsplaats ____________________________________________________________________ 

1. De naam van de stichting is: Stichting Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. ________________ 

 De naam van de stichting kan worden afgekort met het acroniem: “WBN”. ____________________ 

2. De stichting is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg (gemeente Utrechtse Heuvelrug). _______ 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _______________________________________________________ 

Artikel 2: Doel _____________________________________________________________________________________________ 

1. Het doel van de stichting is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, ______ 

Gods Woord, in de meest relevante taal en vorm. De stichting geeft hiermee invulling aan __ 

de zendingsopdracht zoals bijvoorbeeld in Mattheüs 28:19 om alle volken tot discipelen ____ 

van Jezus Christus te maken. De visie van de stichting is dat wereldwijd harten en levens __ 

vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, opdat Zijn Koninkrijk gestalte krijgt. _ 

2. De stichting wil dit doel bereiken door: ____________________________________________________________ 

 a. het publiek voorlichting te geven, te betrekken en betrokken te houden bij de ___________ 

activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instellingen, onder meer door __ 

het publiek te motiveren te bidden en te geven; ____________________________________________ 

 b. het bieden van financiële en/of technische (door de inzet van mensen) ondersteuning _ 

aan programma’s van veldorganisaties op het terrein van taalkundig onderzoek, _______ 

Bijbelvertaalwerk, alfabetisering, moedertaalonderwijs en Bijbelgebruik; _________________ 

 c. het werven van mensen en fondsen om de uitvoering van het bovenstaande te ________ 

verwezenlijken; ________________________________________________________________________________ 

 d. samenwerking met organisaties binnen de zendings- en Bijbelvertaalbeweging ________ 

wereldwijd en in Nederland; __________________________________________________________________ 

 en verder binnen de doelstelling van de stichting al datgene te (doen) verrichten dat met ___ 

het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. ____________________________________________________________ 

Artikel 3: Grondslag ______________________________________________________________________________________ 

De stichting baseert zich op de volgende christelijke leerstellige grondslag: __________________________ 

- Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dat volledig is te ______________ 

vertrouwen, en dat het hoogste gezag heeft in alle geloofszaken en in de praktijk van ons __ 

leven. ________________________________________________________________________________________________________ 

- Wij geloven in één God, in alle eeuwigheid bestaande uit drie (3) Personen: God de Vader,  

God de Zoon en God de Heilige Geest. _______________________________________________________________ 

- Wij geloven dat ieder mens naar Gods beeld is geschapen en daarom waarde heeft voor ___ 

God, maar tegelijkertijd geloven wij dat ieder mens ten gevolge van de zonde is vervreemd  

van God en van zijn medemens en verzoening nodig heeft. _______________________________________ 
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- Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria, volledig ___ 

God en volledig mens is. Hij liet Gods liefde voor zondaars zien door de straf op de zonde, _ 

de dood, voor ons te dragen. Hij stond lichamelijk op uit de dood en keerde terug naar de __ 

hemel waar Hij bidt voor ieder die bij Hem hoort. ____________________________________________________ 

- Wij geloven dat ieder mens die zijn zonde belijdt en gelooft in Jezus Christus als zijn of _____ 

haar Heer en Redder, door de genade van God rechtvaardig wordt verklaard en vergeving _ 

en eeuwig leven van Hem ontvangt. ___________________________________________________________________ 

- Wij geloven dat de Here Jezus Christus persoonlijk zal terugkeren in heerlijkheid om de ____ 

doden op te wekken en de wereld te oordelen. ______________________________________________________ 

- Wij geloven dat alle mensen zullen opstaan uit de dood. Zij die bij Christus horen, om in ____ 

vreugde eeuwig bij God te leven, zij die verloren gaan, om eeuwig gescheiden van God te _ 

blijven. ______________________________________________________________________________________________________ 

- Wij geloven in de Heilige Geest, die nieuw leven geeft aan hen die bij Christus horen. Door  

Zijn aanwezigheid in alle gelovigen en door de kracht waarmee Hij hen verandert en ________ 

zekerheid geeft, rust Hij hen toe om een heilig leven te leiden en een waardevolle ___________ 

bediening te hebben. _____________________________________________________________________________________ 

- Wij geloven dat de Kerk het lichaam van Christus is, de gemeenschap van de heiligen, en _ 

dat zij de opdracht heeft om discipelen te maken van alle volken. ________________________________ 

Artikel 4: Vermogen ______________________________________________________________________________________ 

1.  De stichting verwerft (geld)middelen om het doel te bereiken. Het vermogen zal, ____________ 

respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen, bestaan uit: ______________________________ 

 - het stichtingskapitaal; _________________________________________________________________________ 

 - schenkingen, legaten en erfstellingen, waarvan de laatste uitsluitend onder het ________ 

voorrecht van boedelbeschrijving door de stichting mogen worden aanvaard; ___________ 

 - openbare of particuliere bijdragen in de vorm van giften, bijdragen, subsidies of ________ 

donaties; _______________________________________________________________________________________ 

 - revenuen van belegd geld; ___________________________________________________________________ 

 - vergoedingen voor verrichte diensten of leveringen; _______________________________________ 

 - op andere wijze verkregen baten. ____________________________________________________________ 

2.  De uitgaven van de stichting bestaan uit de kosten die verbonden zijn aan het _______________ 

bewerkstelligen van het doel van de stichting. ___________________________________________________ 

3.  De stichting is niet verantwoordelijk voor het dekken van de financiële behoeften van haar _ 

partnerorganisaties of van hulporganisaties. Ze is ook niet verantwoordelijk voor het ________ 

nakomen van verplichtingen die door individuele partnerorganisaties of hulporganisaties ___ 

aangegaan zijn. _____________________________________________________________________________________ 

Artikel 5: Raad van Bestuur _____________________________________________________________________________ 

1. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten hoogste twee (2)  

natuurlijke personen, te benoemen door de Raad van Toezicht. _______________________________ 

2. a. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur in functie. __________ 

 b. Voor een besluit tot benoeming is ten minste een twee/derde (2/3e) meerderheid ______ 

vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ___ 

vertegenwoordigd zijn. Als in deze vergadering niet alle leden van de Raad van ________ 

Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien (14) dagen na het ____ 

houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, __ 

waarin meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht persoonlijk __ 
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deelneemt en met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de ___________ 

uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. _ 

 c. De Raad van Toezicht stelt ieder lid van de Raad van Bestuur in de gelegenheid om __ 

advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht tot _____ 

benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. __________________________________ 

3. De leden van de Raad van Bestuur dienen de grondslag en het doel van de stichting te ____ 

onderschrijven, de belangen van de stichting te behartigen en loyaal mee te werken aan ___ 

het bewerkstelligen van het doel van de stichting. Zij dienen bij de aanvaarding van hun ____ 

benoeming een op schrift gestelde verklaring van deze strekking te ondertekenen. __________ 

4. De leden van de Raad van Bestuur verrichten hun werkzaamheden voor de stichting op ____ 

basis van een overeenkomst. De Raad van Toezicht stelt de hiervoor geldende _____________ 

voorwaarden vast met inachtneming van de brancherichtlijnen. De voorwaarden ____________ 

waaronder de werkzaamheden worden verricht, worden in de jaarrekening zichtbaar _______ 

gemaakt en toegelicht. _____________________________________________________________________________ 

5. Personen die met elkaar gehuwd of als partner geregistreerd zijn, een gemeenschappelijke  

huishouding voeren als waren zij gehuwd of elkaars bloed- en aanverwant zijn in de ________ 

eerste, tweede of derde graad, of in een dergelijke verhouding staan tot leden van de Raad  

van Toezicht mogen niet tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Bestuur. ______________ 

6. a. Een lid van de Raad van Bestuur kan door de Raad van Toezicht worden geschorst ___ 

en ontslagen: __________________________________________________________________________________ 

  -  als deze naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet naar behoren ____________ 

functioneert; ______________________________________________________________________________ 

  - in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van __ 

de stichting worden geschaad. _________________________________________________________ 

  Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur wordt door __ 

de Raad van Toezicht genomen onder dezelfde voorwaarden als hiervoor voor de _____ 

benoeming van een lid van de Raad van Bestuur is bepaald, evenwel niet dan nadat __ 

aan het betrokken lid de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering van de __ 

Raad van Toezicht te verantwoorden en te doen verdedigen. _____________________________ 

 b. Een lid van de Raad van Bestuur kan door de rechter worden ontslagen op grond van:  

  - verwaarlozing van zijn taak; _____________________________________________________________ 

  - ingrijpende wijzigingen van omstandigheden; _________________________________________ 

  - andere zwaarwegende redenen; _______________________________________________________ 

  - het niet behoorlijk voldoen aan een dringend verzoek om inzicht te geven in de ___ 

organisatie en financiën van de stichting. ______________________________________________ 

7. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: ____________________________________________________ 

 a. door overlijden; ________________________________________________________________________________ 

 b. door faillietverklaring of doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al __ 

dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard; _______________________________________ 

 c. door ondercuratelestelling of onderbewindstelling; _________________________________________ 

 d. door vrijwillig aftreden; ________________________________________________________________________ 

 e. door ontslag door de rechtbank als bedoeld in art. 2:298 Burgerlijk Wetboek; ___________ 

 f. door ontslag, verleend door de Raad van Toezicht; ________________________________________ 

 g. door beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst dan wel zijn overeenkomst van ________ 

opdracht. _______________________________________________________________________________________ 
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8. Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Bestuur, zal de Raad van Toezicht zo ____ 

spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, daarin voorzien door een benoeming. Een niet _ 

voltallige Raad van Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _______________________________________ 

9. Bij ontstentenis of belet van één van de leden van de Raad van Bestuur, neemt het _________ 

overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van het enige of alle _____ 

leden van de Raad van Bestuur regelt de Raad van Toezicht de waarneming van de taken _ 

van de Raad van Bestuur. _________________________________________________________________________ 

10. Leden van de Raad van Bestuur mogen niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan ______ 

leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting. ______________________________________ 

Artikel 6: Taken en bevoegdheden Raad van Bestuur, vertegenwoordiging __________________________ 

1. Aan de Raad van Bestuur komen alle bevoegdheden toe, met uitzondering van die ________ 

bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn ____ 

toegekend. _______________________________________________________________________________ 

2. a. De leden van de Raad van Bestuur zijn zelfstandig bevoegd om de stichting in en _____ 

buiten rechte te vertegenwoordigen. __________________________________________________ 

 b. De Raad van Bestuur kan tevens volmacht verlenen aan derden, met inachtneming ___ 

van het hierna in artikel 6 lid 3 sub b bepaalde, om de stichting binnen de grenzen van  

die volmacht te vertegenwoordigen. __________________________________________________ 

 c. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en de Raad van Bestuur, dan wel _ 

één van de leden van de Raad van Bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door  

door de Raad van Toezicht aan te wijzen perso(o)n(en). ______________________________ 

3. De Raad van Bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer. De Raad van Bestuur heeft ___ 

echter voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van ___ 

besluiten met betrekking tot: ______________________________________________________________ 

 a. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan, het jaarlijkse prioriteitenplan, het _________ 

jaarverslag, de begroting en begrotingswijzigingen voorzover deze leiden tot een ______ 

overschrijding van een vastgestelde begroting met een in het reglement van de Raad _ 

van Bestuur nader vast te stellen percentage; ______________________________________________ 

 b. het verlenen van volmacht aan derden om de stichting binnen de grenzen van die _____ 

volmacht te vertegenwoordigen; _____________________________________________________________ 

 c. het vaststellen en het wijzigen van de statuten; _____________________________________________ 

 d. het vaststellen van de reglementen voor de Raad van Bestuur en de Raad van ________ 

Toezicht; _______________________________________________________________________________________ 

 e. het vaststellen en wijzigen van de algemene en collectieve arbeidsvoorwaarden; ______ 

 f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere _______________ 

rechtspersoon als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor  

de stichting; ____________________________________________________________________________________ 

 g. 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; ___________________________ 

 h. een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling; ____________________________ 

 i. ingrijpende reorganisaties waaronder ook moet worden verstaan de beëindiging van __ 

de vaste dienstbetrekking van meer dan vijf procent (5%) van de werknemers in _______ 

dienst van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek, of ingrijpende ________ 
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wijziging van de arbeidsomstandigheden van meer dan vijf procent (5%) van de _______ 

werknemers in dienst van de stichting; ______________________________________________________ 

 j. (juridische) fusie, (af-)splitsing of ontbinding van de stichting; _____________________________ 

 k. het bestemmen van het batig saldo na ontbinding van de stichting; ______________________ 

 l. besluiten waarvan dit op aanwijzing van de Raad van Toezicht in het reglement van ___ 

de Raad van Bestuur nader wordt bepaald. _________________________________________________ 

4. De Raad van Bestuur kan een commissie instellen en daarvoor het reglement vaststellen. _ 

5. De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de ___ 

uitvoering van zijn taken en de resultaten van de organisatie. __________________________________ 

Artikel 7: Vergaderingen en besluitvorming Raad van Bestuur _______________________________________ 

1. a. Als de Raad van Bestuur bestaat uit twee (2) personen, vergadert de Raad van ________ 

Bestuur zo vaak als de Voorzitter van de Raad van Bestuur dit wenselijk acht, maar ___ 

tenminste één (1) maal per maand. __________________________________________________________ 

 b. Besluitvorming vindt plaats op basis van unanimiteit.  _____________________________________ 

Kan de Raad van Bestuur niet op basis van unanimiteit besluiten, dan keert het ________ 

voorstel de eerstvolgende vergadering terug. Als de Raad van Bestuur dan nog geen _ 

unanimiteit heeft bereikt, beslist de Raad van Toezicht. ___________________________________ 

2. a. Als de Raad van Bestuur bestaat uit twee (2) personen en er sprake is van een _______ 

tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van de Raad van Bestuur, onthoudt  

dit lid van de Raad van Bestuur zich van de beraadslaging en de besluitvorming ______ 

dienaangaande. Het besluit en de overwegingen die aan het besluit ten grondslag ____ 

liggen worden schriftelijk vastgelegd. _________________________________________________ 

 b. Als ten aanzien van het enige of alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig  

belang bestaat, dan wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht, eveneens  

onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag _ 

liggen. _______________________________________________________________________________ 

Artikel 8: Raad van Toezicht ____________________________________________________________________________ 

1. a. De stichting heeft een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit tenminste vijf (5) en ten ___ 

hoogste zeven (7) natuurlijke personen. _____________________________________________________ 

 b. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht __________ 

vastgesteld bij gewone meerderheid, in een vergadering waarin alle leden aanwezig __ 

of vertegenwoordigd zijn. _____________________________________________________________________ 

 c. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. ________________________________ 

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met ____ 

uitzondering van de benoeming van de eerste leden van de Raad van Toezicht, die bij _____ 

deze akte worden benoemd. ______________________________________________________________ 

3. De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag en het doel van de stichting te ___ 

onderschrijven, de belangen van de stichting te behartigen en loyaal mee te werken aan ___ 

het bewerkstelligen van het doel van de stichting. Zij dienen bij de aanvaarding van hun ____ 

benoeming een op schrift gestelde verklaring van deze strekking te ondertekenen. __________ 

4. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch ___________ 

onmiddellijk. Door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten worden op ________ 

declaratiebasis vergoed. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt  

en toegelicht. ________________________________________________________________________________________ 

5. Personen in dienst van de stichting kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.  
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 Personen die met elkaar gehuwd of als partner geregistreerd zijn, een gemeenschappelijke  

huishouding voeren als waren zij gehuwd of elkaars bloed- en aanverwant zijn in de ________ 

eerste, tweede of derde graad, of in een dergelijke verhouding staan tot leden van de Raad  

van Bestuur mogen niet tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht. ______________ 

6. Elk lid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af volgens een door de Raad van _____ 

Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond worden _____ 

herbenoemd, ten hoogste twee (2) maal voor een termijn van drie (3) jaren. _______________ 

7. a. Als er een of meer vacatures in de Raad van Toezicht zijn, vormen de overblijvende __ 

leden de Raad van Toezicht. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn ______ 

bevoegdheden. De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures __ 

met inachtneming van het in dit artikel gestelde. ______________________________________ 

 b. Bij ontstentenis of belet van één van de leden van de Raad van Toezicht, nemen de __ 

overblijvende leden de Raad van Toezicht waar. _____________________________________ 

 c. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de vereniging ______ 

Prisma, statutair gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te 3533 AE Utrecht, ______ 

Joseph Haydenlaan 2A, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van ________ 

Koophandel onder nummer 11049636, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van __ 

de Raad van Toezicht, hetzij van de Raad van Bestuur, met inachtneming van het in __ 

deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. ____________ 

8. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen en met een twee/derde (2/3e) ______ 

meerderheid van de stemmen besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of __ 

te ontslaan, evenwel niet dan nadat aan het betrokken lid de gelegenheid is geboden om __ 

zich in de vergadering te verantwoorden en te doen verdedigen. Het betrokken lid van de __ 

Raad van Toezicht heeft in de desbetreffende vergadering geen stemrecht. _______________ 

9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: ______________________________________ 

 a. door overlijden; ______________________________________________________________________ 

 b. door ondercuratelestelling of onderbewindstelling; ____________________________________ 

 c. door faillietverklaring of doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al _ 

dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard; __________________________________ 

 d. door schriftelijke opzegging door het lid; ______________________________________________ 

 e. door ontslag verleend door de Raad van Toezicht; ____________________________________ 

 f. door periodiek aftreden; ______________________________________________________________ 

 g. als met betrekking tot dat lid een situatie ontstaat als genoemd in lid 5 van dit artikel. __ 

10. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de rechter worden ontslagen op grond van: ____ 

 - verwaarlozing van zijn taak; __________________________________________________________________ 

 - ingrijpende wijzigingen van omstandigheden; _______________________________________________ 

 - andere zwaarwegende redenen. _____________________________________________________________ 

Artikel 9: Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht _________________________________________ 

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bewerkstelligen van het doel van de stichting _ 

door de Raad van Bestuur, op naleving en realisering door de Raad van Bestuur van het __ 

beleid van de stichting en op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van _____ 

Toezicht heeft daarbij een klankbord- en adviesrol richting de Raad van Bestuur. __________ 

2. De Raad van Toezicht heeft overeenkomstig artikel 6 lid 3 een goedkeuringsbevoegdheid _ 

met betrekking tot de in dat artikellid gemelde besluiten van de Raad van Bestuur. _________ 

Artikel 10: Vergaderingen Raad van Toezicht _________________________________________________________ 
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1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter van de Raad van Toezicht dit _ 

nodig acht, maar tenminste drie (3) maal per jaar met regelmatige tussenpozen.  ____________ 

Vergaderingen worden uitgeschreven onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de _ 

Raad van Toezicht. _________________________________________________________________________________ 

2. Oproeping voor de vergaderingen als bedoeld in lid 1 geschiedt schriftelijk en tenminste ____ 

zeven (7) werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Met de oproep worden de agenda _ 

en vergaderstukken toegestuurd. __________________________________________________________________ 

3. Als er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van de Raad ___ 

van Toezicht, onthoudt dit lid van de Raad van Toezicht zich van de beraadslaging en de __ 

besluitvorming dienaangaande. Het besluit en de overwegingen die aan het besluit ten ____ 

grondslag liggen worden schriftelijk vastgelegd. ___________________________________________ 

4. a. De Raad van Toezicht kan besluiten dat schriftelijk of elektronisch vergaderd en _______ 

gestemd kan worden. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht ______ 

beschouwd. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ____ 

 b. Als de Raad van Toezicht besluit dat over bepaalde onderwerpen schriftelijk of _________ 

elektronisch vergaderd en gestemd kan worden, kunnen de leden hun stem: ____________ 

  - schriftelijk uitbrengen door deze tijdig toe te zenden aan (de secretaris van) de ___ 

Raad van Toezicht; ___________________________________________________________________________ 

  - elektronisch uitbrengen door middel van een zodanig elektronisch ___________________ 

communicatiemiddel dat het mogelijk maakt dat het lid kan worden __________________ 

geïdentificeerd, het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen _____ 

tijdens de vergadering, het lid kan deelnemen aan de beraadslaging in de _________ 

vergadering en zijn stem kan uitbrengen. _________________________________________________ 

 c. Nadere regelingen met waarborgen omtrent deelname, uitbrengen van ieders stem en  

overige punten voor elektronische vergaderingen en stemmingen dienen te worden ____ 

getroffen bij reglement. _____________________________________________________________________________ 

5. Behoudens in die gevallen waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt de Raad __ 

van Toezicht zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering, ____ 

waar tenminste de helft van zijn leden persoonlijk aanwezig is. Ieder lid van de Raad van __ 

Toezicht heeft één (1) stem. Een lid van de Raad van Toezicht dat niet persoonlijk ter ______ 

vergadering aanwezig is, kan zich door een ander lid van de Raad van Toezicht laten ______ 

vertegenwoordigen. Elk lid van de Raad van Toezicht dat ter vergadering is, kan slechts ___ 

één (1) ander lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk worden verleend en ____ 

door het lid dat zich laat vertegenwoordigen ter kennisname van de voorzitter van de _______ 

vergadering worden gebracht. _____________________________________________________________________ 

6. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ________________________ 

7. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent de leden van de Raad van Toezicht tevoren __ 

schriftelijk voldoende zijn geïnformeerd, kunnen de leden die ter vergadering afwezig _______ 

zullen zijn, hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij de __ 

voorzitter, die gehouden is deze verklaring bij de stemming ter vergadering openbaar te ____ 

maken. Alsdan zal deze verklaring meetellen bij de stemming omtrent de desbetreffende ___ 

onderwerpen als ware zij uitgebracht door een aanwezig lid. ___________________________________ 

8. Als in een vergadering het vereiste aantal leden voor het nemen van rechtsgeldige _________ 

besluiten niet aanwezig is, dan kunnen in een volgende vergadering, ongeacht het aantal __ 

dan aanwezige leden, de aangehouden besluiten wel rechtsgeldig worden genomen. Deze  
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volgende vergadering mag niet eerder worden gehouden dan vijftien en niet later dan ______ 

dertig werkdagen volgende op de vergadering waarin geen rechtsgeldige besluiten konden  

worden genomen. In de agenda van deze vergadering dient bij het betreffende agendapunt  

uitdrukkelijk te zijn vermeld dat het betreffende agendapunt thans bij herhaling is ____________ 

opgenomen ter besluitvorming ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden. _______ 

9. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt onder verantwoordelijkheid van de  

voorzitter van de Raad van Toezicht een verslag gemaakt dat in de daaropvolgende ________ 

vergadering wordt vastgesteld. ____________________________________________________________________ 

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter _ 

van de Raad van Toezicht. _________________________________________________________________________ 

Artikel 11: Ondernemingsraad __________________________________________________________________________ 

1. De stichting heeft een Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de _________________________ 

Ondernemingsraden. Deze wet is op de Ondernemingsraad van de stichting van _____________ 

toepassing. Deze bestaat uit natuurlijke personen die door degenen die in dienstbetrekking  

zijn bij de stichting rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. ________________________________ 

2. De Ondernemingsraad heeft: ___________________________________________________________________________ 

 - het recht een niet-bindende voordracht te doen voor de benoeming van leden van de _ 

Raad van Toezicht; _________________________________________________________________________________ 

 - het recht voorafgaande goedkeuring te verlenen aan een door de Raad van Toezicht _ 

aan de Ondernemingsraad kenbaar gemaakte voorgenomen benoeming van leden ___ 

van de Raad van Toezicht. ___________________________________________________________________ 

3. a. De Ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze. ____________________________ 

 b. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent: _________________________________ 

  - de gevallen waarin de Ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van ___ 

zijn taak bijeenkomt; _____________________________________________________________________ 

  - de wijze van bijeenroeping van de Ondernemingsraad; ______________________________ 

  - het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden; __ 

  - de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen; _______________________________ 

  - de voorziening in het secretariaat; ______________________________________________________ 

  - het opmaken en het bekendmaken aan de Raad van Bestuur, de leden van de ___ 

Ondernemingsraad en aan de andere in de stichting werkzame personen van de _ 

agenda van de vergaderingen van de Ondernemingsraad; __________________________ 

  - het tijdstip waarop de Raad van Bestuur, de leden van de Ondernemingsraad en _ 

de andere in de stichting werkzame personen uiterlijk in kennis dienen te worden  

gesteld van de agenda, welk tijdstip niet later kan worden gesteld dan zeven (7) __ 

dagen vóór de vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen; _________________ 

  - het opmaken en het bekendmaken aan de Raad van Bestuur, de leden van de ___ 

Ondernemingsraad en de andere in de stichting werkzame personen van de ______ 

verslagen van de vergaderingen van de Ondernemingsraad en van het ____________ 

jaarverslag van de Ondernemingsraad. ________________________________________________ 

 c.  Het reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de wet of die een goede ____ 

toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden in de weg staan. ______________________ 

 d. Alvorens het reglement vast te stellen, stelt de Ondernemingsraad de Raad van ________ 

Bestuur in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken. ________________________________ 
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 e. De Ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van het vastgestelde ________ 

reglement aan de Raad van Bestuur. ____________________________________________________________ 

Artikel 12: Financiële verslaggeving _________________________________________________________________________ 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _______________________________________ 

2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige _____ 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen __ 

worden gekend. ___________________________________________________________________________________________ 

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

wordt door de Raad van Bestuur een balans en een staat van baten en lasten over __________ 

het afgelopen boekjaar opgemaakt. De jaarstukken worden vergezeld door een rapport _____ 

van een (register)accountant binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. ___________ 

4. De (register)accountant wordt op voordracht van de Raad van Bestuur door de Raad van __ 

Toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht  

verslag uit betreffende zijn bevindingen. ______________________________________________________________ 

5. De jaarrekening dient te zijn voorzien van een goedkeurende verklaring afkomstig van een _ 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. _______________________ 

6. De jaarstukken worden binnen zes (6) maanden, behoudens verlenging van deze termijn __ 

met ten hoogste vijf (5) maanden op grond van bijzondere omstandigheden als bedoeld in _ 

artikel 300 lid 1 van boek 2 Burgerlijk Wetboek, na afloop van het boekjaar door de Raad ___ 

van Bestuur vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht en ten blijke daarvan ___ 

door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ondertekend. ______________________________ 

7. De Raad van Bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden  

tenminste zeven (7) jaar lang te bewaren. ____________________________________________________________ 

Artikel 13: Reglementen _________________________________________________________________________________ 

1. De Raad van Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht _________ 

bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden __________ 

geregeld die niet in deze statuten zijn geregeld.  _________________________________________________ 

De Raad van Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht te allen  

tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.  _______________________________________ 

De Raad van Bestuur stelt ten minste een Reglement Raad van Bestuur vast. _______________ 

2. De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die ______ 

onderwerpen worden geregeld, die niet in deze statuten zijn vervat. De Raad van Toezicht _ 

stelt ten minste een Reglement Raad van Toezicht vast. _______________________________________ 

3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____________________________ 

4. Voorts is de Raad van Bestuur bevoegd één of meer andere commissies en/of raden in te _ 

stellen zonder voorafgaande toestemming van Raad van Toezicht. ____________________________ 

Artikel 14: Statutenwijziging ___________________________________________________________________________________ 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaand verkregen _____ 

goedkeuring van de Raad van Toezicht. __________________________________________________ 

2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring,  

zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts worden genomen met een meerderheid ___ 

van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen. Het besluit daartoe moet __ 

worden genomen in een niet-digitale vergadering, waarin alle leden van de Raad van ______ 

Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ______________________________________________ 

Zijn in een vergadering als bedoeld in dit lid niet alle leden van de Raad van Toezicht ______ 
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aanwezig of vertegenwoordigd, terwijl er geen vacatures in de Raad van Toezicht te _______ 

vervullen zijn, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In deze tweede ___ 

vergadering neemt meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ______ 

persoonlijk deel. Deze wordt uiterlijk zes (6) weken na de eerste gehouden. In deze _______ 

tweede vergadering kan omtrent het desbetreffende onderwerp een geldig besluit worden _ 

genomen als drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel tot __________ 

goedkeuring zijn. _________________________________________________________________________ 

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgesteld. __________ 

4. De Raad van Bestuur is verplicht de gewijzigde statuten te publiceren bij het ______________ 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. ___________________________________________ 

5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of _ 

splitsing. _________________________________________________________________________________ 

 Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van de ____ 

verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de ____ 

stichting wordt verkregen en de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter  

anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. ________ 

6. De Raad van Bestuur is slechts bevoegd artikel 3 van de statuten te wijzigen na: __________ 

 - een unaniem besluit daartoe van de Raad van Bestuur; ______________________________ 

 - voorafgaand verkregen goedkeuring daartoe van de Raad van Toezicht en de Raad __ 

van Toezicht unaniem besloten heeft tot het verlenen van deze goedkeuring; _________ 

 - voorafgaand verkregen goedkeuring daartoe van de Ondernemingsraad en de ________ 

Ondernemingsraad besloten heeft tot deze goedkeuring met een meerderheid van ____ 

vijfenzeventig procent (75%). ________________________________________________________ 

Artikel 15: Ontbinding en vereffening ___________________________________________________________ 

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 14 lid _ 

2 overeenkomstig van toepassing. ________________________________________________________ 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar __ 

vermogen nodig is. _______________________________________________________________________ 

3. De vereffening geschiedt door de Raad van Toezicht. _____________________________________ 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van ____ 

kracht. ___________________________________________________________________________________ 

5. Bij opheffing van de stichting wordt door de Raad van Bestuur, met inachtneming van het __ 

bepaalde in artikel 6 lid 3 sub k een eventueel batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve ___ 

van een algemeen nut beogende instelling (met een soortgelijke doelstelling) of van een ___ 

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt (en  

die een soortgelijke doelstelling heeft). ____________________________________________________ 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting _ 

gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar dan _ 

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

Artikel 16: Slotbepaling ________________________________________________________________________ 

Alle geschillen die tussen de organen mochten ontstaan naar aanleiding van deze statuten of ___ 

naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden in ___ 

onderling overleg opgelost in een verplichte vergadering van de Raad van Toezicht en de Raad  

van Bestuur, op de gebruikelijke wijze uitgeschreven door de voorzitter van de Raad van ________ 

Toezicht. __________________________________________________________________________________________________ 
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Leidt onderling overleg niet tot oplossing van het geschil, dan worden arbiters op verzoek van __ 

een van de organen benoemd door de voorzieningenrechter van de Rechtbank. __________________ 

Het scheidsgerecht zal zijn uitspraak in de vorm van een bindend advies geven. __________________ 

3. WOONPLAATSKEUZE ____________________________________________________________________________ 

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte wordt woonplaats gekozen ten kantore van de _________ 

bewaarder van deze akte. _______________________________________________________________________________ 

4. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR ____________________________________ 

1. De Raad van Toezicht bestaat met ingang van een januari tweeduizend drieëntwintig (01- _ 

01-2023) uit: _________________________________________________________________________________________ 

 - de heer Hendrik Gijsbert Bezemer, geboren te Papendrecht op vijftien december ______ 

negentienhonderd zesenvijftig (15-12-1956), als voorzitter; _______________________________ 

 - mevrouw Hester Jozina Jannette Touwen, geboren te Leiden op achtentwintig april ___ 

negentienhonderd zesenzeventig (28-04-1976); ____________________________________________ 

 - de heer Arie Elshout, geboren te Rotterdam op twintig april negentienhonderd _________ 

vijfenvijftig (20-04-1955); ______________________________________________________________________ 

 - de heer Marnix Theodoor Niemeijer, geboren te Leeuwarden op zeven mei _____________ 

negentienhonderd zestig (07-05-1960); _____________________________________________________ 

 - mevrouw Coranne Scheinhardt, geboren te Eindhoven op eenentwintig juni ____________ 

negentienhonderd negenenvijftig (21-06-1959); ____________________________________________ 

 - de heer Johannis de Weerd, geboren te Deil op veertien december negentienhonderd  

vierenvijftig (14-12-1954). _____________________________________________________________________ 

2. De Raad van Bestuur bestaat met ingang van één januari tweeduizend drieëntwintig (01- __ 

01-2023) uit: _________________________________________________________________________________________ 

 - de heer Abraham van Grootheest, geboren te Aalten op vier juni negentienhonderd ___ 

zesenzestig (04-06-1966), als voorzitter; ____________________________________________________ 

 - de heer Marinus Jozias Lamper, geboren te Rhenen op negen mei negentienhonderd _ 

eenentachtig (09-05-1981). ___________________________________________________________________ 

5. SLOT ________________________________________________________________________________________________ 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _______________________________________________________ 

WAARVAN AKTE ________________________________________________________________________________________ 

is verleden te Utrechtse Heuvelrug op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. De _________ 

zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. _________ 

De verschenen persoon heeft verklaard: _______________________________________________________________ 

- dat partijen tijdig voor het verlijden een concept van deze akte hebben ontvangen, van de __ 

inhoud hebben kennisgenomen en daarmee instemmen; _______________________________________ 

- dat op volledige voorlezing van deze akte geen prijs wordt gesteld. ___________________________ 
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Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de ____________ 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _________________________________________________ 

(volgt ondertekening.)  

  

  

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

Dit stuk is digitaal ondertekend. U kunt de geldigheid van de digitale handtekening controleren 

in Adobe Acrobat Reader via de functie “handtekeningen valideren” of door op de handtekening 

te klikken in laatstgemelde applicatie.

Gijs 

Alferink

Digitaal 

ondertekend door 

Gijs Alferink 

Datum: 2022.10.11 

12:50:11 +02'00'


