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STATUTENWIJZIGING

Heden, twintig maart tweeduizend drie, verscheen voor m ij,---------------------------M r PETER MAARTEN HENRICUS FRANCISCUS MANNAERTS,------------notaris te Breda:----------------------------------------------------------------------------------mevrouw ELISABETH CECILE CAROLA MARGUERITE THERESIA-------MARIA ROUPPE VAN DER VOORT, fysiotherapeute, wonende te 4834 WS —
Breda, Paulusstraat 10, geboren te 's-Hertogenbosch op dertien j u l i ------------------negentienhonderd éénenveertig, die zich reeds eerder bij mij, notaris, heeft---------gelegitimeerd, ongehuwd en geen geregistreerd partner en niet eerder gehuwd of —
geregistreerd partner geweest,-----------------------------------------------------------------te dezen handelende in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van het —
bestuur van de te 4836 AE Breda, Galderseweg 81, gevestigde stichting: ------------"STICHTING DE HONINGRAAD",------------------------------------------------------ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer---------20089773, en als zodanig deze stichting op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 1
van de statuten voor het na te meldene rechtsgeldig vertegenwoordigende. ----------De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaart het volgende:------------Bij akte op vijfentwintig juni negentienhonderd achtennegentig in minuut v o o r----ondergetekende notaris verleden is opgericht de te Breda gevestigde stichting:-----"STICHTING DE HONINGRAAD", hierna ook te noemen: de stichting. ----------Bij akte op negentien juli tweeduizend in minuut voor ondergetekende notaris-----verleden zijn de statuten van de stichting voor het laatst algeheel gewijzigd--------vastgesteld. ---------------------------------------------------------------------------------------Op de gecombineerde vergadering van de Raad van Toezicht én het Bestuur van de
stichting gehouden op elf oktober tweeduizend twee is op rechtsgeldige w ijze-----besloten tot het opnieuw wijzigen van de statuten.--------------------------------------Van de notulen van die vergadering zal een gewaarmerkt exemplaar aan d eze----minuutakte worden gehecht.-----------------------------------------------------------------Ter uitvoering van voormeld bestuursbesluit, goedgekeurd door de Raad v a n ----Toezicht conform artikel 11 lid 1 van de statuten verklaart de verschenen persoon
de statuten van de stichting bij deze gewijzigd vast te stellen, zodat deze m e t-----onmiddellijke ingang komen te luiden als volgt:-----------------------------------------NAAM EN ZETEL. --------------------------------------------------------------------------Artikel 1. ---------------------------------------------------------------------------------------- - |
1. De stichting draagt de naam: "STICHTING DE HONINGRAAD".-----2. Zij heeft haar zetel in de gemeente B reda.------------------------------------------DOEL. ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. ---------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft ten doel: het behandelen en begeleiden van mensen, die aa
kanker of een andere levensbedreigende ziekte lijden of geleden hebben,---alsmede hun naasten.--------------------------------------------------------------------

2.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: --------------------------a. een ontmoetingsplaats te zijn en activiteiten aan te bieden voor lotgenoten; —
b. het verlenen van psychosociale zorg in groepsverband en individueel;-------c. het aanbieden van aanvullende zorg om de kwaliteit van leven t e --------------optimaliseren;-------------------------------------------------------------------- —------d. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het d o el---------------aangewend kunnen worden.------------------------------------------------------------ 3. De Stichting schakelt daarbij, bij voorkeur, reeds in de regio aanwezige----------professionals in .--------------------------------------------------------------------------------VERMOGEN. ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3. ------------------------------------------------------------------------------------------- —
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd d o o r:---------------------------------a. subsidies en donaties;-------------------------------------------------------------------------b. schenkingen, erfstellingen en legaten;-----------------------------------------------------c. alle overige verkrijgingen en baten.--------------------------------------------------------BESTUUR. -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een door het bestuur te bepalen----oneven aantal van tenminste vijf en maximaal zeven leden.--------------------------De bestuursleden worden door het bestuur benoemd.----------------------------------Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11. lid 1. v a n -----------overeenkomstige toepassing.----------------------------------------------------------------2. De leden van het bestuur wijzen uit hun midden een voorzitter, secretaris e n ----penningmeester a an .--------------------------------------------------------------------------De functie van secretaris en penningmeester kunnen verenigd zijn in é é n ---------persoon. -----------------------------------------------------------------------------------------3. Wanneer het lidmaatschap van het bestuur van één der leden te eniger tijd i s ----geëindigd, wordt door de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk in —
de ontstane vacature voorzien.-------------------------------------------------------------Intussen vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het overblijvende-----bestuurslid een wettig college alsof het college voltallig was. -----------------------4. Ingeval, om welke reden ook, de voorziening in een ontstane vacature niet kan —
plaatsvinden, alsmede wanneer zulks niet binnen een redelijke term ijn------------geschiedt, zal die voorziening zo nodig geschieden conform het bepaalde i n -----artikel 299 Boek 2 van het Burgerlijk W etboek.---------------------------------------5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van tw ee------------aaneengesloten jaren .------------------------------------------------------------------------ Daarna treedt om de twee jaar een aantal leden af volgens een door hel bestuur vast te stellen rooster.-----------------------------------------------------------------------6. De volgens rooster afgetredenen zijn herbenoembaar.---------------------------------

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN. ------------------------Artikel 5 . ---------------------------------------------------------------------------------------------1. De bestuursvergaderingen worden bij voorkeur gehouden in de gemeente waar —
de stichting statutair gevestigd i s .----------------------------------------------------------2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht of indien —
een der andere bestuursleden schriftelijk en onder opgave der te behandelen-----onderwerpen aan de voorzitter daartoe het verzoek richt. -----------------------------Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege —
dat de vergadering niet wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, i s ---de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen. ------------------------3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens —
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter a a n .---------------------------4. Van het behandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door d e ------secretaris of door een der andere aanwezigen die daartoe door de voorzitter-----der vergadering wordt aangezocht.---------------------------------------------------- ---Indien geen notulen worden gehouden, houdt de secretaris of een der andere----aanwezigen die daartoe door de voorzitter der vergadering wordt aangezocht----een besluitenlijst b ij.-------------------------------------------------------------------------5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de —
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig o f ------------vertegenwoordigd is .-------------------------------------------------------------------------Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten--------vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling v a n ---de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.----------------------------------Een bestuurslid kan daarbij voor slechts een mede-bestuurslid a ls -----------------gevolmachtigde optreden.------------------------------------------------------------------6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits a lle ----------------bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten. -----------------Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt —
dat bij de notulen dan wel bij de besluitenlijst wordt gevoegd. ---------------------7. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van een stem .----------------------Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle —
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.-------------------------------------------------------------------------------------8. Stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter--------schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de —
stemming verlangt.-------------------------------------------------------------------------Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk.--------------------------Op de stemmingen over personen is het bepaalde in artikel 11. lid 1. v a n ------overeenkomstige toepassing.--------------------------------------------------------------

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.----------------9. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------------10. Indien in een vergadering door afwezigheid van meer dan de helft van h e t-------aantal bestuursleden geen besluiten kunnen worden genomen, kan het bestuur---in een - voorzover in deze statuten niet anders is bepaald - tenminste een e n -----ten hoogste drie weken nadien te houden vergadering over dezelfde---------------onderwerpen besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige--------------bestuursleden, mits in de bijeenroeping tot deze vergadering over het verloop---van de vorige vergadering melding is gemaakt.-----------------------------------------11. In geval van staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht niet te —
zijn aangenomen.------------------------------------------------------------------------------12. Indien zich bij stemmingen geschillen voordoen, ten aanzien waarvan bij d e -----statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter.------------------------------------------BESTUURSTAKEN EN BESTUURSBEVOEGDHEID. ----------------------------------Artikel 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur leidt de stichting en beheert haar vermogen. -----------------------------2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,--------vervreemden of bezwaren van registergoederen.---------------------------------------3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij d e -------stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een —
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde —
verbindt. ---------------------------------------------------------------------------------------VERTEGENWOORDIGING. -------------------------------------------------------------------Artikel 7. --------------------------------------------------------------------------------------------De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur én hetzij door de voorzitter —
tezamen met de secretaris, hetzij door de voorzitter tezamen met d e -------------------penningmeester. ------------------------------------------------------------------------------------EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. -----------------------------------------------------Artikel 8. -------------------------------------------------------------------------------------------1. Behalve op de wijze als hiervoor in artikel 4. lid 6. is omschreven, eindigt het bestuurslidmaatschap:----------------------------------------------------------------------a. bij overlijden van een bestuurslid;-------------------------------------------------b. door bedanken;------------------------------------------------------------------------c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;--------------------d. door ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
2. Een bestuurslid kan worden ontslagen bij besluit van het bestuur, ten aanzien —
van welk bestuursbesluit het bepaalde in artikel 11. lid 1. van overeenkomstige
toepassing i s .--------------------------------------------------------------------------------BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. ----------------------------------------------------------Artikel 9.
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Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -------------------------Bij het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. —
Door de penningmeester worden de jaarstukken opgemaakt, welke binnen twee —
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. --------3. Het bestuur kan een accountant benoemen teneinde de jaarrekening t e ------------onderzoeken en daarover verslag uit te brengen.---------------------------------------4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van d e ---------jaarstukken strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem gevoerde —
beheer. ------------------------------------------------------------------------------------------REGLEMENT. ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10. ------------------------------ -------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen---worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.----------------------------2. Het reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn. ------------3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. —
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in —
artikel 11. lid 1. van overeenkomstige toepassing.-------------------------------------STATUTENWIJZIGING. ------------------------------------------------------------------------Artikel 11. -------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits met drie/vierde---------------meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden---------aanwezig of vertegenwoordigd z ijn .------------------------------------------------------2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. —
3. Wijzigingen van het bepaalde in artikel 2. lid 1. en/of artikel 12. lid 6. en /o f---dit lid dienen vóór het passeren van de betreffende notariële akte ter kennis te —
worden gebracht van de Inspecteur der Registratie en Successie die bevoegd is
de beschikking te verlenen krachtens welke de stichting als een instelling a ls ----bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet mocht worden aangemerkt. ------ONTBINDING EN VEREFFENING. ---------------------------------------------------------Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen------besluit is het bepaalde in artikel 11. lid 1. van overeenkomstige toepassing. -----2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit to t--------------vereffening van haar vermogen nodig i s . ------------------------------------------------3. De vereffening geschiedt door het bestuur.---------------------------------------------4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting-----inschrijving geschiedt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen------welker gebied de stichting haar zetel heeft.---------------------------------------------5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel--------mogelijk van kracht.--------------------------------------------------------------------------
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Een eventueel batig saldo van het vermogen van de ontbonden stichting z a l-----slechts kunnen worden bestemd voor een algemeen nut beogende------------------rechtspersoon, waarvan het doel overeenstemt met de doelstellingen van d e -----stichting of deze zoveel mogelijk benadert.---------------------------------------------Op het besluit tot bestemming van het liquidatiesaldo is het bepaalde in artikel —
11. lid 1. van overeenkomstige toepassing.---------------------------------------------Na afloop van de vereffening blijven de bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten bij de jongste vereffenaar.-----------------------------

SLOTBEPALING. ----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist h e t--------bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------------Slotverklaringen.-----------------------------------------------------------------------------------Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelende als gem eld,--------------------a. dat de onderhavige statutenwijziging vóór het verlijden van deze akte t e r --------kennis is gebracht van de ter zake bevoegde Inspectie der Registratie e n ---------Success ie; -------------------------------------------------------------------------------------b. dat het bestuur thans bestaat uit vijf leden te w eten:----------------------------------1. de heer M r PETRUS BERNARDUS JOHANNES M A R IE -----------------THOMASSEN, voorzitter, wonende te 4611 AB Bergen op Z oom ,--------Antwerpsestraat 21, geboren te Roermond op achttien m ei--------------------negentienhonderd vierenveertig;----------------------------------------------------2. mevrouw Drs CECILIA MARIA EMILIA VAN POTTELBERGHE, —
secretaris, wonende te 4731 DC Oudenbosch, Bosschendijk 107, geboren —
te Koewacht op elf januari negentienhonderd negenenveertiggehuwd met —
de heer Dierick;------------------------------------------------------------------------3. de heer PETER WILLI OTTO VAN DER MEER, penningmeester,-----wonende te 4823 BN Breda, Tienbunder 5, geboren te Lübeck (Duitsland)
op drie augustus negentienhonderd vijfenveertig;-------------------------------4. mevrouw Drs ABRAMINE HYACINTHE PAULINE MARIA V A N ---AERSSEN, lid, wonende te 4835 LH Breda, Burgemeester Serrarislaan —
28, geboren te Nijmegen op éénentwintig juni negentienhonderd-----------zesenveertig, gehuwd met de heer Bremer;--------------------------------------5. mevrouw ELISABETH CECILE CAROLA MARGIJERITA------------THERESIA MARIA ROUPPE VAN DER VOORT, voornoemd, lid. —
Volmacht.----------------------------------------------------------------------------------------- Van de volmacht op de verschenen persoon blijkt uit een onderhandse akte die aan deze minuutakte zal worden gehecht.---------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.--------------------------------------------WAARVAN AK’

in minuut is verleden te Breda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Zij ---heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor —
het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte t e ----hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.--------- -— ---------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst d o o r----de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.------------------------------------Volgt ondertekening.--------------------------------------------------------------------------------
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