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Heden, zeventien oktober tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, Mr Edzo --- 
Hommo Huisman, notaris te Heemstede: 	  
1. mevrouw Connie Jannie Tanis, geboren te Rotterdam op negen oktober 	 

negentienhonderd acht en veertig, wonende te 3743 AG Baarn, 	  
Eemnesserweg 89 A, zich legitimerende met een rijbewijs nummer 	 
5096667870, gehuwd met de heer Friso Broers, 	  

2. de heer Johannes Koops, geboren te Barneveld op twintig oktober 	  

	

negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 2015 AE Haarlem, Krokusstraat 	
43, zich legitimerende met een identiteitskaart nummer IVC2K9101, gehuwd, 	

ten deze handelende als algemene bestuursleden van: 	  
de stichting: Stichting Vrienden van Nieuw Unicum, statutair gevestigd te 	 
Zandvoort, met adres: Zandvoortselaan 165 te 2042 XK Zandvoort, ingeschreven in 
het handelsregister onder dossiernummer 41222937, 	  
hierna te noemen: "de stichtinq". 	  
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 	  

De stichting is opgericht bij akte verleden op een en twintig januari 	  
negentienhonderd zes en zeventig voor de destijds te Heemstede gevestigde 	
notaris Mr M.J.V. Kloeck. 	  

- De thans vigerende statuten werden vastgesteld bij akte een op vijftien januari 	
tweeduizend vier verleden voor Mr J.C.L Kloeck, destijds notaris te Heemstede, 
welke statuten zijn ingegaan op zestien januari tweeduizend vier; 	  

- Blijkens artikel 12 van haar statuten kunnen deze door het bestuur van de 	 
stichting worden gewijzigd, terwijI voor de wijziging van de artikelen 2 lid 1 en 	
artikel 12 lid 4 toestemming nodig is van de Raad van Bestuur van Stichting 	 
Nieuw Unicum, van welke toestemming blijkt uit een aangehechte brief; 	 

- In een voltallige bestuursvergadering van de stichting, gehouden op twintig 	 
september tweeduizend zeventien werd met algemene stemmen besloten de 	
statuten te wijzigen; 	  

- Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit verklaarden de comparanten, dat de- 
staturen van de stichting met ingang van de dag na heden zullen luiden als 	 
volgt: 	  

NAAM EN ZETEL 	  
ARTIKEL 1 	  
De stichting draagt de naam STICHTING VRIENDEN VAN NIEUW UNICUM'. 	 
Zij is gevestigd te Zandvoort. 	  
DOEL EN MIDDELEN 	  
ARTIKEL 2 	  
1. De stichting stelt zich ten doel het verlenen van steun aan bewoners van de 	

Wet Langdurige Zorg-instelling (hierna te noemen: WLZ-instelling) voor 	 
mensen met een complexe lichamelijke beperking, "Stichting Nieuw Unicum", 	
gevestigd te Zandvoort en Haarlem, een en ander in de ruimste zin. 	 

2. De stichting tracht het onder lid 1 omschreven doel te verwezenlijken door: 	 
a. Het werven van begunstigers en/of donateurs; 	  
b. Het organiseren van openbare inzamelingen; 	  
c. Alle wettige middelen, die tot het gestelde doel kunnen leiden. 	  

VERMOGEN 	  
ARTIKEL 3 	  
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1. 	Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 	  
a. Subsidies en donaties 	  
b. Schenkingen, erfstelling en legaten 	  
c. Alle andere verkrijgingen, renten en baten. 	  

2. 	Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 	 
boedelbeschrijving. 	  

3. Het vermogen van de stichting dient zoveel mogelijk in stand te worden 	 
gehouden, zodat uit de directe inkomsten steun kan worden verleend voor de 	
lange term ijn. 	  

BESTUUR 	  
ARTIKEL 4 	  
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door bestuur vast te stellen aantal-- 

- doch — tenminste vijf — leden, die door het bestuur worden benoemd. 	 
2. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vijf jaar 

en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd. 	  
Elk jaar treedt een/vijfde of nagenoeg een/vijfde van de bestuursleden af. 	 
Een lid van het bestuur dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds 	 
opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop het lid in wiens plaats 	 
tussentijds is voorzien had moeten aftreden. 	  

3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 	  
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 	  

penningmeester. 	  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon 	
worden vervuld. 	  

5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende 	 
bestuursleden met algemene stemmen (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 opvolger(s), zulks met 	 
inachtneming van het in artikel 4 lid 1 van deze statuten bepaalde. 	  

6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meerdere leden 	 
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig 	 
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. 	  

7. lndien er geen bestuursleden in functie zijn en/of indien de benoeming van 	 
bestuursleden niet kan geschieden op de wijze als hiervoor omschreven, 	 
geschiedt de benoeming door de Rechtbank op verzoek van een 	  
belanghebbende. 	  

8. De leden van het bestuur genieten geen beloning van de stichting voor hun 	 
werkzaamheden en kunnen evenmin uitkeringen ontvangen uit de stichting. 	 

9. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke 	 
vervulling van de hem/haar opgedragen taak. 	  

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING 	  
ARTIKEL 5 	  
1 	Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 	 

besturen van de stichting. 	  
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, 	 

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke mede-schuldenaar verbindt, 	 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 	
van een ander verbindt. 	  

4. 	lndien een uitgave niet uit de revenuen kan geschieden, is tot het doen van die- 

	

uitgave een met algemene stemmen genomen bestuursbesluit noodzakelijk. 	
5. Het bestuur kan zich laten bijstaand door adviseurs. 	  
ARTIKEL 6 	  
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1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting; gelijke 	  
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende 	
bestuursleden. 	  

2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan het bestuur besluiten een bepaalde 	
bestuursleden beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen; het 	 
besluit daartoe en de inhoud van de verleende bevoegdheid zullen worden 	 
gepubliceerd in het handelsregister. 	  

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN 	  
ARTIKEL 7 	  
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zandvoort, danwel in elke 	 

andere gemeente in Nederland, zulks ter keuze van het bestuur. 	  
2. leder kalenderjaar worden tennninste vier vergaderingen gehouden. 	 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer het 	 

bestuur dit wenselijk acht. 	  
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen 	

tevoren, de dag van oproeping en die der vergadering medegerekend. 	 
5 	De oproepingbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, - 

de te behandelen onderwerpen. 	  
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 	 

aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen 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 	 
vergaderingen niet in acht genomen. 	  

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens 	
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 	  

8. 	Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 	
secretaresse of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 	
aangezocht. 	  
De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de 	 
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 	  

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 	
meerderheid van zijn in functie zijnde leden te vergadering aanwezig of 	 
vertegenwoordigd is. 	  
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten 	 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de- 
voorzitter der vergadering, voldoende volmacht. 	  
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als 	  
gevolmachtigde optreden. 	  

10. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle 	 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld, schriftelijk, dan wel per enig 	 
communicatiemiddel, hun mening te uiten en geen van hen zich tegen een 	 
dergelijke besluitvorming verzet. 	  
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 	 
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na 	  
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen van de volgende 	 
vergadering wordt gevoegd. 	  

11, leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. 	  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 	
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen. 	  

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter 	 
een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor 	
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de stemming verlangt. 	  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes. 	 

13. Blanco stemmen worden niet in aanmerking genomen. 	  
14. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 

van een stemming is beslissend; hetzelfde geldt voor de inhoud van een 	 
genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld-
voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats — indien de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijk stemming niet 	 
hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt. - 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk 
stemming. 	  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 	  
ARTIKEL 8 	  
Het bestuurslidmaatschap eindigt: 	  
a. Door overlijden van een bestuurslid; 	  
b. Bij verlies van het vrije beheer over het vernnogen van een bestuurslid; 	 
C. Bij schriftelijk ontslagneming (bedanken); 	  
d. 	Ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 	 
Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap, indien een bestuurslid blijkens unanieme 	
besluit van zijn medebestuursleden de werkzaamheden van de stichting schaadt, 	
zich regelmatig aan de werkzaamheden onttrekt of daaraan ernstige 	  
belemmeringen in de weg legt of handelt in strijd met de staturen, reglementen of 	
bestuursbesluiten of de stichting op onredelijke wijze benadeelt. 	  
BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, REKENINGEN EN VERANTWOORDINGEN 	 
ARTIKEL 9 	  
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
2. 	Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. 	

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en- 
lasten over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel 	
verzegeld van een rapport van een registeraccountant of een accountants- 
administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan 	
het bestuur worden aangeboden. 	  

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 	  
4. De onvoorwaardelijke vaststelling van de jaarstukken strekt de penningmeester 

tot decharge van het door hem/haar in het betreffende boekjaar blijkens de 	 
boeken gevoerde beheer. 	  

5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel genoemde bescheiden zeven jaren lang- 
te bewaren. 	  

REGLEMENTEN 	  
ARTIKEL 10 	  
1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen 	

worden geregeld, welke niet in deze staturen zijn vervat. 	  
2. Een reglement mag niet met de wet of deze staturen in strijd zijn. 	  
3. Het bestuur is te alien tijd bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.- 	
4. Op vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in 	 

artikel 12 lid 1 van toepassing. 	  
COMMISSIES 	  
ARTIKEL 11 	  
1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissie, die door het bestuur 	 

worden ingesteld. 	  
2. In deze commissie kunnen ook anderen dan bestuursleden zitting hebben. 	 
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3. De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie kunnen 	 
nader geregeld worden bij of krachtens een in artikel 10 bedoeld reglement. 	 

STATUTENWIJZIGING 	  
ARTIKEL 12 	  
1. Het bestuur is bevoegd deze staturen te wijzigen. Het besluit daartoe moet 	 

worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle 	 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur 	 
enige vacature bestaat. 	  

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen--. 	
3. 	leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, 

alsmede de gewijzigde staturen neer te leggen ten kantore van het 	 
handelsregister. 	  

4. Artikel 2 lid 1 alsmede dit lid (4) van artikel 12 kunnen slechts worden gewijzigd 
met toestemming van de Raad van Bestuur van genoemde stichting Nieuw 	 
Unicum. 	  

ONTBINDING EN VEREFFENING 	  
ARTIKEL 13 	  
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen 	 

besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. 	  
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening 	

van haar vermogen nodig is. In de stukken en aankondigingen, die alsdan van 	
de stichting uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: 'in liquidatie'. 	 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 	  
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting 	 

inschrijving geschiedt in het handelsregister. 	  
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 	 

mogelijk van kracht. 	  
6. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestennnning van het 	

liquidatiesaldo vastgesteld met inachtneming van het hierna vermelde. In 	 

	

andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo 	
door de vereffenaars vastgesteld met inachtneming van het hierna vermelde. 	
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden 	
overgemaakt naar een andere algemeen nut beogende instelling ("ANBI") met 	
een gelijksoortige doelstelling in de zin van de Algemene wet inzake 	 
rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling. 	  

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 	 
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder een door het 	 
bestuur bij het in lid 1 bedoelde besluit te benoemen (rechts)persoon. 	 

SLOTBEPALING 	  
ARTIKEL 14 	  
In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist het 	 
bestuur. 	  
Identiteit comparanten 	 
De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van— 
een legitimatiebewijs, waarvan een kopie wordt aangehecht. 	  
De comparanten zijn mij notaris bekend. 	  
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Heemstede, op de datum in het hoofd 	 
dezer akte gemeld. 	  
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. 
De comparanten verklaarden de inhoud der akte te kennen en op volledige 	 
voorlezing geen prijs te stellen. 	  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door 	



de comparanten en vervolgens door mij, notaris. 
volgt ondertekening 
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STATUTENWIJZIGING 
(Stichting Vrienden van Nieuw Unicum) 
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Heden, zeventien oktober tweeduizend zeventien, verschenen voor mu, Mr Edzo --- 
Hommo Huisman, notaris te Heemstede: 	  
1. mevrouw Connie Jannie Tanis, geboren te Rotterdam op negen oktober 	 

negentienhonderd acht en veertig, wonende te 3743 AG Baarn, 	  
Eemnesserweg 89 A, zich legitimerende met een rijbewijs nummer 	 
5096667870, gehuwd met de heer Friso Broers, 	  

2. de heer Johannes Koops, geboren te Barneveld op twintig oktober 	  

	

negentienhonderd twee en vijftig, wonende te 2015 AE Haarlem, Krokusstraat 	
43, zich legitimerende met een identiteitskaart nummer IVC2K9101, gehuwd, 	

ten deze handelende als algemene bestuursleden van: 	  
de stichting: Stichting Vrienden van Nieuw Unicum, statutair gevestigd te 	 
Zandvoort, met adres: Zandvoortselaan 165 te 2042 XK Zandvoort, ingeschreven in 
het handelsregister onder dossiernummer 41222937, 	  
hierna te noemen: "de stichtinq". 	  
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 	  

De stichting is opgericht bij akte verleden op een en twintig januari 	  
negentienhonderd zes en zeventig voor de destijds te Heemstede gevestigde 	
notaris Mr M.J.V. Kloeck. 	  

- De thans vigerende statuten werden vastgesteld bij akte een op vijftien januari 	
tweeduizend vier verleden voor Mr J.C.L Kloeck, destijds notaris te Heemstede, 
welke statuten zijn ingegaan op zestien januari tweeduizend vier; 	  
Blijkens artikel 12 van haar statuten kunnen deze door het bestuur van de 	 
stichting worden gewijzigd, terwijI voor de wijziging van de artikelen 2 lid 1 en 	
artikel 12 lid 4 toestemming nodig is van de Raad van Bestuur van Stichting 	 
Nieuw Unicum, van welke toestemming blijkt uit een aangehechte brief; 	 

- In een voltallige bestuursvergadering van de stichting, gehouden op twintig 	 
september tweeduizend zeventien werd met algemene stem men besloten de 	
statuten te wijzigen; 	  

- Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit verklaarden de comparanten, dat de- 
staturen van de stichting met ingang van de dag na heden zullen luiden als 	 
volgt: 	  

NAAM EN ZETEL 	  
ARTIKEL 1 	  
De stichting draagt de naam STICHTING VRIENDEN VAN NIEUW UNICUM'. 	 
Zij is gevestigd te Zandvoort. 	  
DOEL EN MIDDELEN 	  
ARTIKEL 2 	  
1. De stichting stelt zich ten doel het verlenen van steun aan bewoners van de 	

Wet Langdurige Zorg-instelling (hierna te noemen: WLZ-instelling) voor 	 
mensen met een complexe lichamelijke beperking, "Stichting Nieuw Unicum", 	
gevestigd te Zandvoort en Haarlem, een en ander in de ruimste zin. 	 

2. De stichting tracht het onder lid 1 omschreven doel te verwezenlijken door: 	 
a. Het werven van begunstigers en/of donateurs; 	  
b. Het organiseren van openbare inzamelingen; 	  
c. AIle wettige middelen, die tot het gestelde doel kunnen leiden. 	  

VERMOGEN 	  
ARTIKEL 3 	  
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1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 	  
a. Subsidies en donaties 	  
b. Schenkingen, erfstelling en legaten 	  
c. Alle andere verkrijgingen, renten en baten. 	  

2. 	Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 	 
boedelbeschrijving. 	  

3. 	Het vermogen van de stichting dient zoveel mogelijk in stand te worden 	 
gehouden, zodat uit de directe inkomsten steun kan worden verleend voor de 	
lange termijn. 	  

BESTUUR 	  
ARTIKEL 4 	  
1 	Het bestuur van de stichting bestaat uit een door bestuur vast te stellen aantal-- 

- doch — tenminste vijf — leden, die door het bestuur worden benoemd. 	 
2. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vijf jaar 

en kunnen nnaximaal twee keer worden herbenoemd. 	  
Elk jaar treedt een/vijfde of nagenoeg een/vijfde van de bestuursleden af. 	 
Een lid van het bestuur dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds 	 
opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop het lid in wiens plaats 	 
tussentijds is voorzien had moeten aftreden. 	  

3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 	  
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 	  

penningmeester. 	  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon 	
worden vervuld. 	  

5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende 	 
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende 	 
bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin 	
voorzien door de benoeming van eon of meer opvolger(s), zulks met 	 
inachtneming van het in artikel 4 lid 1 van deze statuten bepaalde. 	  

6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook eon of meerdere leden 	 
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig 	 
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. 	  

7. Indien er geen bestuursleden in functie zijn en/of indien de benoeming van 	 
bestuursleden niet kan geschieden op de wijze als hiervoor omschreven, 	 
geschiedt de benoeming door de Rechtbank op verzoek van een 	  
belanghebbende. 	  

8. De leden van het bestuur genieten geen beloning van de stichting voor hun 	 
werkzaamheden en kunnen evenmin uitkeringen ontvangen uit de stichting. 	 

9. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke 	 
vervulling van de hem/haa'r opgedragen taak. 	  

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING 	  
ARTIKEL 5 	  
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 	 

besturen van de stichting. 	  
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, 	 

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke mede-schuldenaar verbindt, 	 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 	
van een ander verbindt. 	  

4. Indien een uitgave niet uit de revenuen kan geschieden, is tot het doen van die- 

	

uitgave een met algemene stemmen genomen bestuursbesluit noodzakelijk. 	
5. Het bestuur kan zich laten bijstaand door adviseurs. 	  
ARTIKEL 6 	  
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Het bestuur vertegenwoordigt de stichting; gelijke 	  
vertegenwoordigingsbevoegdheid konnt toe aan twee gezamenlijk handelende 	
bestuursleden. 	  
In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan het bestuur besluiten een bepaalde 	
bestuursleden beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen; het 	 
besluit daartoe en de inhoud van de verleende bevoegdheid zullen worden 	 
gepubliceerd in het handelsregister. 	  

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN 	  
ARTIKEL 7 	  
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zandvoort, danwel in elke 	 

andere gemeente in Nederland, zulks ter keuze van het bestuur. 	  
2. leder kalenderjaar worden tenminste vier vergaderingen gehouden. 	 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer het 	 

bestuur dit wenselijk acht. 	  
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen 	

tevoren, de dag van oproeping en die der vergadering medegerekend. 	 
5. De oproepingbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,- 

de te behandelen onderwerpen. 	  
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 	 

aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de 	 
orde komende onderwerpen mits met algemene stemmen, oak at zijn de door 	
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 	 
vergaderingen niet in acht genomen. 	  

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens 	
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 	  

8. 	Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 	
secretaresse of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 	
aangezocht. 	  
De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de 	 
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 	  
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 	
meerderheid van zijn in functie zijnde leden te vergadering aanwezig of 	 
vertegenwoordigd is. 	  
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten 	 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de- 
voorzitter der vergadering, voldoende volmacht. 	  
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een nnedebestuurslid als 	  
gevolmachtigde optreden. 	  

10. Het bestuur kan oak buiten vergaderingen besluiten nennen, mits alle 	 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld, schriftelijk, dan wet per enig 	 
communicatiemiddel, hun mening te uiten en geen van hen zich tegen een 	 
dergelijke besluitvorming verzet. 	  
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 	 
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na 	  
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen van de volgende 	 
vergadering wordt gevoegd. 	  

11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. 	  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 	
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen. 	  

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter 	 
een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stenngerechtigden dit \JOON 	
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de stemming verlangt. 	  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes. 	 

13. Blanco stemmen worden niet in aanmerking genomen. 	  
14. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 

van een stemming is beslissend; hetzelfde geldt voor de inhoud van een 	 
genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld-
voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats — indien de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijk stemming niet 	 
hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt. - 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk 
stemming. 	  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 	  
ARTIKEL 8 	  
Het bestuurslidmaatschap eindigt: 	  
a. Door overlijden van een bestuurslid; 	  
b. Bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurslid; 	 
c. Bij schriftelijk ontslagneming (bedanken); 	  
d. Ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 	 
Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap, indien een bestuurslid blijkens unanieme 	
besluit van zijn medebestuursleden de werkzaamheden van de stichting schaadt, 	
zich regelmatig aan de werkzaamheden onttrekt of daaraan ernstige 	  
belemmeringen in de weg legt of handelt in strijd met de staturen, reglementen of 	
bestuursbesluiten of de stichting op onredelijke wijze benadeelt. 	  
BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, REKENINGEN EN VERANTWOORDINGEN 	 
ARTIKEL 9 	  
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
2. 	Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. 	

Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en- 
lasten over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel 	
verzegeld van een rapport van een registeraccountant of een accountants- 
administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan 	
het bestuur worden aangeboden. 	  

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 	  
4. De onvoorwaardelijke vaststelling van de jaarstukken strekt de penningmeester 

tot decharge van het door hem/haar in het betreffende boekjaar blijkens de 	 
boeken gevoerde beheer. 	  

5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel genoemde bescheiden zeven jaren lang- 
te bewaren. 	  

REGLEMENTEN 	  
ARTIKEL 10 	  
1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen 	

worden geregeld, welke niet in deze staturen zijn vervat. 	  
2. Een reglement mag niet met de wet of deze staturen in strijd zijn. 	  
3. Het bestuur is te alien tijd bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.- 	
4. Op vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in 	 

artikel 12 lid 1 van toepassing. 	  
COMMISSIES 	  
ARTIKEL 11 	  
1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissie, die door het bestuur 	 

worden ingesteld. 	  
2. In deze commissie kunnen ook anderen dan bestuursleden zitting hebben. 	 



5 

3. De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie kunnen 	 
nader geregeld worden bij of krachtens een in artikel 10 bedoeld reglement. 	 

STATUTENWIJZIGING 	  
ARTIKEL 12 	  
1. Het bestuur is bevoegd deze staturen te wijzigen. Het besluit daartoe moet 	 

worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle 	 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur 	 
enige vacature bestaat. 	  

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen.- 	
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, 

alsmede de gewijzigde staturen neer te leggen ten kantore van het 	 
handelsregister. 	  

4. Artikel 2 lid 1 alsmede dit lid (4) van artikel 12 kunnen slechts worden gewijzigd 
met toestemming van de Raad van Bestuur van genoemde stichting Nieuw 	 
Unicum. 	  

ONTBINDING EN VEREFFENING 	  
ARTIKEL 13 	  
1 	Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen 	 

besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. 	  
2. 	De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening 	

van haar vermogen nodig is. In de stukken en aankondigingen, die alsdan van 	
de stichting uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: 'in liquidatie'. 	 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 	  
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting 	 

inschrijving geschiedt in het handelsregister. 	  
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 	 

mogelijk van kracht. 	  
6. 	lndien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 	

liquidatiesaldo vastgesteld met inachtneming van het hierna vermelde. In 	 
andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo 	
door de vereffenaars vastgesteld met inachtneming van het hierna vermelde. 	
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden 	
overgemaakt naar een andere algemeen nut beogende instelling ("ANBI") met 	
een gelijksoortige doelstelling in de zin van de Algemene wet inzake 	 
rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling. 	  

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 	 
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder een door het 	 
bestuur bij het in lid 1 bedoelde besluit te benoemen (rechts)persoon. 	 

SLOTBEPALING 	  
ARTIKEL 14 	  
In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist het 	 
bestuur. 	  
Identiteit comparanten 	 

	

De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van 	
een legitimatiebewijs, waarvan een kopie wordt aangehecht. 	  
De comparanten zijn mu j notaris bekend. 	  
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Heemstede, op de datum in het hoofd 	 
dezer akte genneld. 	  
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. 
De comparanten verklaarden de inhoud der akte te kennen en op volledige 	 
voorlezing geen prijs te stellen. 	  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onnniddellijk daarna ondertekend, eerst door 	



de comparanten en vervolgens door mij, notaris. 
volgt ondertekening 

VOOR AFSCHRIFT 
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