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STATUTENWIJZIG ING STICHTING

Op vijfentwintigj uli tweeduizend achttien verschenen voor mij mr. drs. Siegrid f61h21ins 

-Wilhelmina Lilian Jansen, notaris Ie Utrecht:
a. de heer MARTINUS JACOBUS THEODORUS JOZIASSE. wonende te 3621 BN 

-
Breukelen, gemeente Stichtse Vecht. Straatweg 22, geboren te's-Gravenhage op 

-

tweeëntwintig september negentienhonderd drieënvijftig, legitimerend met een paspooí -
met nummer NYBCF6R40. afgegeven te Stichtse Vecht. geldig tot negen februari 

-
tweeduizend zevenentwintig. gehuwd;

b. de heer JACOBUS JOHANNES MARIA WARTNA. wonende te 2421 TB Nieuwkoop. -
De Geitenkamp 29, geboren te's4ravenhage op negenentwintig december

negentienhonderd vijftig, legitimerend met een paspoort met nummer NV3PDRLP0. 

-afgegeven te Nieuwkoop. geldig tot negenentwintig juli tweeduizend zesenlwintig. 

-
thans ongehuwd en niet als paÍner geregistreerd; 

-

te dezen handelende in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris v2n ds 

-
stichting: . statutair gevestigd te 

-
Boskoop, met adres 3621 BN Breukelen. Straatweg 22, ingeschreven in het handelsregister 

-onder nummer 28095859, en als zodanig deze vennootschap tezamen rechtsgeldig

vertegenwoordigend:
hiema te noemen: rde stichtinqr'
INLEIDING
De verschenen personen verklaarden als volgt: 

-

- het besluur van de stichting heeft unaniem besloten om de statuten van de stichting 

-
algeheel te wijzigen:

- de statuten van de stichting, die werd opgericht bij alite verleden voor mr. J.A.M. Kock- -
op twaalfseptember tweeduizend twee. zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor 

-mr. J.A.M. Kock op veertien oktober tweeduizend drie.
- het bestuur van de stichting heeft voorts besloten om de verschenen personen te 

-

machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen:

- van het bestuunbesluit blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen 
-van de desbetreffende vergadering de dato drie mei tweeduizend achttien.

STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarden de verschenen personen ter uitvoering van deze besluiten de statuten -
van de stichting algeheel te wijzigen, zodanig dat deze komen te luiden als volgt:
Naam en Zetel
Artikel I

Doel en middelen

l. De stichting draagr de naam: STICHTING MEDI-AID HOLLAND-SRI LANKA 

-( verkone aandui ding: $!!ing-@j4L
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Stichtse Vecht

Artikel
l. De stichting heeft ten doel in Sri Lanka inhoudelijke en materiele ondersteuning te 

-
bieden op het gebied van de zorg en onderu'ijs aan hen die daanoe. om \À'al voor reden 

-dan ook. niet de nodige middelen ofmogelijkheden hebben

De stichting doet dit om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de 

-

omstandigheden waarin de mensen op Sri Lanka worden opgevangen, verzorgd of 

-
verpleegd.
Door de bijdrage van Medi-Aid beoogl de stichting ook verbetering en

professionalisering van de ouderen- en gehandicaptenzorg te realiseren en een bijdrage 

-te leveren aan de werkgelegenheid en het toekomstpersp€ctief van kansarmen.



De stichting tracht haar doel te verwezenlij ken door:

l | . Het bieden van inhoudelijke ondersteuning, waaronder onder meer uordt 

-

2
J

verstaan:

a. het geven van adviezen op het vtak van de zorg in brede zin (ook 

-

fysiotherapie en ergotherapie worden daaronder verstaan); 

-

b. 'Training on thejob' van aankomend verplegend en verzorgend personeel' 
-Net als in Nederland richt dit beroepsonderwijs zich op het aanreiken van 

-kennis en vaardigheden die. door middel van deskundige tregeleiding van 

-vriiwilligers van ofvia Medi-Aid ingezet' worden geimplementeerd en-
geborgd

Medi-Aid staat hierbij de zogenaamde 'Zorgketen' v6s1. fligl6ndsl 

-

verslaat Stichting: een organisatie waarin opvang en zorg geboden wordt 

-aan oudere en arme Srilankanen dóór Srilankanen. Een organisatie die. op 

-basis van een materiële en immateriële impuls door de stichting.

uiteindelijk voor een belangrijk deel selfsupporting is

1.2. Het bieden van materiele ondersteuning' waaronder onder meer wordt Verstaafli 

-Het bieden van materiële ondersteuning in de vorm van (para)medisch en 

-

verpleegkundig materiaal maar ook van bedden. liften. rolstoelen etcetera. 

-

Het ter plaatse beschikbaar krijgen van materiaal en materieel kan zowel door 

-
inzameling in Nederland en vervolgens verscheping en distributie in Sri Lanka als 

-door het inzamelen van fondsen in Nederland en Sri Lanka en het ter plaatse laten 

-

l. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten -
minste vijf bestuurders.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo 

-spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. een -
secretaris en een penningmeester. De funclies van secretaris en penningmeester kunnen-
door één persoon worden vervuld
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd
lngeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden.
De bestuurders omvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun lunctie 

-

De stichting beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang

De middelen van de stichting bestaan ui1; 

-

a. subsidies;
b. giften. erfstellingen en legaten;

c. bijdragen van derden;
d. alle andere baten.

4. Geen van de bestuurders ofandere personen verbonden aan de stichting kan over het 

-verïnogen van de stichting beschikken alsofhet zijn eigen vermogen is

5. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 

-
continuileil van de te voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de 

-
stichting

6. Indien er toch sprake mocht zijn van vermogen zoals bedoeld in het vorige lid 5. dan zal -
het bestuur van de stichting een besluit nemen over de bestemming van dat "meerdere 

-verrnogen". waarbij dit "meerdere verrnogen voor negentig procent (90%) of meer dient -
te worden gericht naar het doel als omschreven in artikel I
ur: samenstelli van be

vervaardigen.

Artikel 3

)

,
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gemaakte kosten.
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Bestuur: taak en bevoeq.dheden

Aíikel 4
l. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

-

verkrijging. vervreemding en bezwaring van registergoederen. tenzij het §gslxil 1t61d1 

-genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders
3. Het bestuur is niet bevo€gd te besluiten tot het aangaan van overeenkomslen. waarbij de -

stichting zich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een dglds 

-
sterk maakt ofzich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. lenzij 

-het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde 

-

bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden-

aanvaard.
Elè.r",,r. r,èr.,.1é;ndPn

l. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de -
oproeping is bepaald.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het -
bestuur (de jaawergadering) gehouden, waar in elk geval aan de olds l6rn1 ds 

-

vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Elk kwartaal lvordt een 

-

vergadering gehouden. De jaarvergadering maakt deel uit van een v3n (s7s 

-

k\rarlaalvergaderi ngen.
3. Voons worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daaÍ69 ds 

-oproeping doet.
4. De oproeping tot een veÍgadering geschiedt ten minsle zeven dagen tevoren. de dag van -

de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. door middel van een 

-

oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt. behalve plaats en tijdstip van de vergadering. de te 

-
behandelen onderwerpen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. lndien deze afwezig is voorzien de 
-aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment v'ordt de 

-
vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder

7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de 

-
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen v/61ds6 

-

vastgesteld en getekend door degenen. die in de vergadering als voorzitter en notulist 

-hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. 

-

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuuldsm 

-en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 

-

Bestuur: besluitvormine

I . Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van 

-de in functie zijnde bestuurders aanwezig of venegenwoordigd is. 

-

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere besluurdgl l31sn 

-

vertegenwoordigen nadat een schriftelijke. ter beoordeling van de voorzitter van dg 

-
vergadering voldoende. volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor -
één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 

-

2. ls in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanrvezig -
of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. te houden niet -
eerder dan lwee en niet later dan vier weken na de eersle vergadering. 11 6lg7s llvgsclg 

-vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of venegenwoordigde !s51tltlldgrs 

-
worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda 

-waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vgrmsld dnt 
-



+

en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of-
vertegenwoordi gde bestuurders.

3. Zolang in een vèrgadering alle in functie zijnde bestuurdeÍs aanwezig zijn' kunnen-
geldife besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits 

-i,.t uig",,"n" .t",,,."n, oàk ul zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het 
-oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen' 

-

4. Èiet bàstuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van 

-een aldus genomen besiuit wordt door de secretaris een relaas opgemaakl, dat na mede- -

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 

-

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgeh66hls 

-
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

-

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer 

-

ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem

I - Het bestuur veíegenwoordigt de stichting
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

-

bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende. gesloten briefies.

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. 

-
Artikel 7

Een bestuurder defungeert
door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding 

-of indien zij ophoudt te bestaan;

door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogeni 

-

door zijn aftreden;
door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;

door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

^.

b.
c.

d.
e.
Veíegenwoordiging
Artikel 8

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één ofmeer bestuurders, alsook aan derden. om-
de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekiaar . iaarstukken en beleidsolan

bestuurders.

Artikel I
l. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 

-

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die vooívloeien uit deze 
-

rverkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende -
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat 

-
daaruil te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kupngn v61dg1-
gekend

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de 

-
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken. op papier te stellen en 

-vast te stellen.
4. Het besluur is verplicht jaarlij ks een actueel beleidsplan voor acliviteiten,

fondsenwerving, beheer en bestedingen te maken. Dit beleidsplan dient inzicht te geven -
het werk dat de stichting doet;
de manier waarop de stichting middelen verwerft;
het beheer van het vermogen van de stichting; 

-

ln:

de besteding van het vermogen van de stichting.



Het beleidsplan dient te worden opgesteld conform de eisen van het C.B.F
5. De kosten ter zake van fondsenwerving en beheer dienen in redelijke verhouding te 

-
staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken. bescheiden en 

-
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren

7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens. uitgezonderd de op papier gestelde 

-balans en staat van baten en lasten. kunnen op een andere gegevensdrager worden 

-
overgebracht en bewaaÍd. mits de overbrenging geschiedt metjuiste en volledige 

-

weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt

Reglemenl
Anikel l0
l. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 161d91-

geregeld. die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen ofte beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel-

I I lid I van toepassing
Statutenrv ii zi,qjlg

l. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot stalutenwijziging moel 
-met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuul6lg15 

-aanwezig of vertegenwoordigd zijn
2. De wijziging moet op strafïè van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. lsdglg 

-bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden
3. De bestuurders zijn verplicht een aulhentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde -

statuten neer te leggen ten kanlore van het handelsregister.

Ontbindine en vereffeling
Arlikel l2
l. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel ll lid lvan-

overeenkomsti ge toepassing.
3. lndien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het

liquidatiesaldo vastgesteld. Ats blijkt dal na vaststelling van een liquidatie56l(6 gl ggn 

-eventueel batig saldo is wordt dat bestemd ten behoeve van (een) door het bestuur aan te -
wijzen algemeen nut beogende instelling met soortgelijke doelstelling

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurden. tenzij bij het besluit tol 

-
ontbinding anderen tol vereffenaars zijn aangewezen.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

-

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting v31 dg ds61-
de vereffenaars aangewezen persoon

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel l. Boek 2 van het Burgerlijk 

-Wetboek van toepassing.
Slotbepalineen

l. ln alle gevallen. waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien. beslist het bestuur. -2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare

communicatiekanalen overgebracht bericht. waarvan uit geschrift blijkt.
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

-De verschenen personen zijn mij. nolaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aa6 dg 
-verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op 
-volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de 

-

5



6

inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen' die voor 

-partijen uit de akte vooívloeien.
bere akte ir beperkt voorgelezen en onmiddellijk daama ondertekend, eerst door de 

-

verschenen personen en vervolgens door mij. notaris

(Volgt ondertekening)
VOOR AFSCHRIFT


