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STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, +, verschenen voor mij, mr. Dieter Constant van de Castel, notaris te
Nijkerk:

1. de heer Gerben Jan Heldoorn, wonende te 3931 SK Woudenberg, Laan
van Blotenburg 20-A, geboren te Zwartsluis op dertig mei
negentienhonderd vijfenzeventig, van wie de identiteit blijkt uit zijn
overgelegde Nederlands +, genummerd +, geldig tot +;

2. de heer Adrianus van Stuijvenberg, wonende te 3902 SB Veenendaal,
Orion 17, geboren te Barneveld op vierentwintig mei negentienhonderd
vijftig, van wie de identiteit blijkt uit zijn overgelegde Nederlands +,
genummerd +, geldig tot +:;

te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en
secretaris van het bestuur van de te Nijkerk gevestigde stichting: Stichting
Kom over en help, kantoorhoudende te 3861 MA Nijkerk, Watergoorweg 75
A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41172259; hierna ook
aan te duiden als: Stichting,
en in die hoedanigheid door het bestuur van de Stichting aangewezen om
uitvoering te geven aan haar op + genomen besluit tot statutenwijziging.

De comparanten verklaarden:
a. dat bij akte op zeven januari negentienhonderd vierenzeventig is opgericht de

stichting: Stichting Kom over en help;
b. dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien

geheel zijn gewijzigd bij akte op twintig juni negentienhonderd achtenzeventig
verleden voor een plaatsvervanger van A.A. Waverijn, destijds notaris te
Bodegraven;

c. dat de statuten van de Stichting gedeeltelijk zijn gewijzigd bij akte op acht mei
negentienhonderd eenennegentig verleden voor de waarnemer van het
destijds vakante kantoor van de te Woudenberg standplaats gehad hebbende
notaris J.A. Huisman;

d. dat de statuten van de Stichting gedeeltelijk zijn gewijzigd bij akte op
zesentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr. Dieter
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Constant van de Castel, notaris te Nijkerk;
d. dat de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op

eenendertig januari tweeduizend vijf verleden voor genoemde notaris Van de
Castel;

e. dat het bestuur van de Stichting, als hiervoor gemeld, in haar vergadering van
+ heeft besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw
vast te stellen en de comparanten heeft aangewezen uitvoering aan dat
besluit te geven;

d. dat van gemelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel
van de notulen van bedoelde vergadering;

e. dat zij bij dezen ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van gemelde
machtiging vaststellen dat de statuten van de Stichting met ingang van heden
zijn gewijzigd en luiden als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
a. De stichting draagt de naam: Stichting Kom over en help.
b. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijkerk.
c. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2
GRONDSLAG
a. De Stichting heeft tot grondslag de Bijbel als het Woord van God.
b.  Zij stelt zich op de in dat Woord geopenbaarde waarheden en beginselen,

overeenkomstig de drie formulieren van enigheid, zoals deze zijn vastgesteld
in de nationale synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd
achttien en zestienhonderd negentien.

Artikel 3
DOEL
De Stichting heeft ten doel:
a. Het dienen van de kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië vanuit

christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en
christelijke organisaties;

b. Bewustwording bij de achterban van de woon- en leefsituatie van kinderen en
gezinnen in Oost-Europa en Eurazië.

Artikel 4
MIDDELEN
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. fondsenwerving binnen Nederland en besteding daarvan via kerken en

christelijke organisaties in Oost-Europa en Eurazië;
b. het geven van voorlichting en informatie.
Artikel 5
GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de Stichting worden ontvangen uit:
a. donaties van kerken, scholen, bedrijven, fondsen en particulieren;
b. subsidies, erfstellingen en legaten;
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 erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard;

c. alle andere op wettige wijze verkregen baten.
Artikel 6
BESTUUR
a. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen.

Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde-
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
Alle bestuursleden moeten voor hun benoeming schriftelijk hun instemming
betuigen met de in artikel 2 van de statuten genoemde grondslag en de in
artikel 3 genoemde doelstellingen;

b. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) 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 één (of meer)
opvolger(s).

c. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

d. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een algemeen adjunct die tezamen de bestuurscommissie
vormen. Bij een  tweede, gelijk eindigende stemming, is de oudste in leeftijd
benoemd.

e. Bestuursleden worden in een functie benoemd voor een periode van vier jaar.
Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder, neemt in dat rooster
van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
De bestuursleden die de functie van voorzitter of secretaris vervullen, kunnen
niet in hetzelfde jaar aftredend zijn.
Een aftredend bestuurslid is tweemaal aansluitend  herkiesbaar.
In bijzondere, in het desbetreffende bestuursbesluit nauwkeurig te
omschrijven gevallen, kan bij uitzondering van deze regel worden afgeweken.
De taken van het bestuur worden geregeld bij bestuursstatuut.

f. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties
bestaan waaronder begrepen -maar niet beperkt tot- huwelijk en bloed- of
aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld is een
grond voor aftreden. Elk van de desbetreffende bestuursleden dient het
bestuur van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de
hoogte stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerstvolgende
bestuursvergadering en doet hierbij zonodig het verzoek tot aftreden van een
of meer van de desbetreffende bestuursleden ten einde de in dit artikel
bedoelde onverenigbaarheid op te heffen;

g. Geen deel kunnen uitmaken van het bestuur van de Stichting personen die
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van:
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- een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden
middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;

- een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld
waardeerbare rechtshandelingen verricht;

- met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een
rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de Stichting
is verbonden.

h. Het bepaalde onder g. geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan
statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de Stichting conform
haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit), met dien
verstande dat:
- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht

tot benoeming van het bestuur van de Stichting is toegestaan tot ten
hoogste een derde van het aantal bestuursleden;

- niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit
de onder sub g. van dit artikel genoemde personen;

De hier bedoelde bestuursleden mogen - buiten vertegenwoordiging door
deelname

aan handelingen van het bestuur - de instelling niet vertegenwoordigen.
i. Het bepaalde onder sub g. en h. geldt niet indien en voor zover ten aanzien

van de Stichting en de benoemde entiteit sprake is van consolidatie zoals
bedoeld in artikel 650.108 van Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen.

j. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk
noch onmiddellijk.
Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de Stichting
gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als
bezoldiging aangemerkt.

 Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader
toegelicht. Voordat tot het verstrekken van enige financiële vergoeding aan
een bestuurslid (voor werkzaamheden die hij of zij voor de Stichting uitvoert)
wordt overgegaan, dient daartoe een bestuursbesluit te worden genomen.

Artikel 7
a. Het bestuur is bevoegd tot besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
b. Het bestuur is bevoegd tot besluiten tot het aangaan van overeenkomsten

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

Artikel 8
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
a. door overlijden;
b. door periodiek aftreden of aftreden op grond van het bepaalde in artikel 6.f;
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c. bij faillissement of ondercuratelestelling.
d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
e. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
f. bij ontslag door het bestuur op grond van een eenstemmig besluit van alle

andere bestuurders, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Artikel 9
BESTUURSVERGADERINGEN
Bestuursvergaderingen worden gehouden tenminste vier maal per jaar en voorts

zo dikwijls
de voorzitter of twee andere leden van het bestuur zulks nodig oordelen.
Artikel 10
STEMMINGEN
a. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen;
b. voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal

bestuursleden ter vergadering aanwezig is;
c. bestuursleden mogen zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen;
d. ieder bestuurslid heeft één stem.
Artikel 11
a. De Stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en

daarnaast mede door de voorzitter en de secretaris tezamen. Bij belet of
ontstentenis van één van hen beiden of beiden, kunnen andere bestuursleden
voor hen in de plaats treden.

b. een bestuurder is slechts tezamen met één of meer andere bestuursleden
bevoegd tot vertegenwoordiging van de Stichting.

Artikel 12
VERSTRENGELING VAN BELANGEN
a. In alle gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid

van het bestuur dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het
desbetreffende lid dient zich bij de beraadslaging terzake te onthouden. Dit lid
komt bij besluitvorming terzake van de desbetreffende aangelegenheid geen
stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het
vereiste quorum voor besluitvorming is behaald;

b. in alle gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of
meer leden van het bestuur geldt dat degene(n) ten aanzien van wie het
tegenstrijdig belang met de Stichting bestaat(n) niet bevoegd is/zijn of
gemachtigd kan/kunnen worden de desbetreffende handelingen te verrichten;

c. onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het
verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting
en
a. leden van het bestuur en/of medewerkers van de Stichting;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de

hierboven onder sub a genoemde personen;
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen

bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
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Artikel 13
DIRECTIE
Het bestuur kan een directeur aanstellen.
Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur, stelt zijn/haar arbeidsvoorwaarden
vast en regelt de taak, bevoegdheden en de werkwijze van de directeur in een
directiestatuut..
Artikel 14
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
a. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
b. 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 geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarrekening,
vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-
administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan
het bestuur worden aangeboden.

c. De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld.
Artikel 15
CONTINU TEITSRESERVE
Het bestuur van de Stichting verplicht zich tot het vormen en in stand houden van
een continuïteitsreserve, bedoeld om bij dalende inkomsten de Stichting enige
continuïteit te bieden, met name ten behoeve van doorbetaling van salariskosten
en het voldoen aan financiële verplichtingen in het kader van huisvesting.
De hoogte van de continuïteitsreserve wordt bij bestuursbesluit vastgesteld.
Artikel 16
a. Tot liquidatie der Stichting kan alleen worden besloten met goedvinden van

alle bestuursleden. Het bestuur is met de liquidatie en vereffening belast.
b. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening zal worden besteed

overeenkomstig het doel van de Stichting of zal worden overgedragen aan
een andere door de inspecteur Registratie en Successie als algemeen nut
beogende instelling (ANBI), waarvoor de bestuurscommissie in de
liquidatievergadering een schriftelijk gemotiveerd voorstel zal indienen. Het
voorstel dient met drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen te worden
aangenomen;

c. ingeval van juridische fusie of splitsing van de Stichting, dient in de statuten
van de verkrijgende rechtspersoon expliciet te worden bepaald dat het
vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon zal verkrijgen als gevolg van een
juridische fusie of splitsing van de Stichting, alsmede de vruchten daarvan,
slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan
voor de fusie of splitsing was voorgeschreven.

BESTUURSSTATUUT
Artikel 17
a. Het bestuur is bevoegd een bestuursstatuut vast te stellen, waarin die

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
b. Het bestuursstatuut mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
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c. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het bestuursstatuut te wijzigen of op te
heffen.

d. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het bestuursstatuut is het
bepaalde in artikel 18 van toepassing.

Artikel 18
STATUTENWIJZIGING
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben krachtens eenstemmig besluit

van een
vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
Wanneer in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig zijn wordt een
tweede vergadering uitgeschreven. Wijziging van de statuten kan in deze tweede
vergadering plaatshebben krachtens eenstemmig besluit van de vergadering
waarbij minimaal twee/derde van het aantal zittende bestuursleden aanwezig zijn.
Wijziging van de statuten zal nimmer tot gevolg kunnen hebben dat de grondslag

der
Stichting uitgedrukt in artikel 2 verandering ondergaat.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De
bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging,
alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het
handelsregister, gehouden door de kamer van koophandel en fabrieken, binnen
wier ressort de Stichting gevestigd is.
Artikel 19
De bestuurders dragen zorg dat in het handelsregister steeds de gegevens,

bedoeld in
artikel 289 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden ingeschreven.
Artikel 20
ALGEMENE BEPALING
In alle gevallen waarin deze statuten of het bestuursstatuut niet voorzien, beslist
het bestuur.
BIJLAGE
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:
- notulen.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Nijkerk op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparanten
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparanten hebben daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparanten
en mij, notaris ondertekend.
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