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STATUTENWIJZIGING STICHTING BINDING

65321/MSP/SVE
Vandaag, zestien maart tweeduizend een en twintig (16-03-2021), verscheen voor mij, mr.-
Marcus Johannes Sprenkels, notaris gevestigd te Wijk bij Duurstede:--------
mevrouw mr. Stephanie Theadora Maria Vernooij, geboren te Amersfoort op Vijf juli
negentienhonderd vijfentachtig (05-07-1985), werkzaam op mijn kantoor te Wijk bij Duurstede, -
aan de Oeverstraat 6, -------------------------
te dezen handelend als schirftelijk gevolmachtigde van de stichting: ---------
Stichting Binding, statutair gevestigd te Wijk bij Duurstede, feitelijk gevestigd te 3961 VP Wijk
bij Duurstede, Steenstraat 14a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van--
Koophandel onder nummer 30191984, hierna te noemen: "de stichting".-------
INLEIDING---------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: -------------
1. De stichting is opgericht bij akte op vier en twintig november tweeduizend drie (24-11

2003).---------------------------
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte, op acht en twintig mei

tweeduizend acht (28-05-2008) verleden voor mr. M. Verouden, destijds notaris te Houten.
3. In vergadering van veertien december tweeduizend twintig (14-12-2020) heeft het bestuur

van de stichting rechtsgeldig besloten tot gehele statutenwijziging. Bij dit besluit is aan de
verschenen persoon machtiging verleend om de akte van statutenwijziging te doen--
verlijden. -----------------------------

4. Van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit het aan deze akte gehecht exemplaar
van notulen van voormelde vergadering.-----------------

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, bij
deze de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, waarna deze
luiden als volgt:---------------------------
Begripsbepalingen -------------------------
Artikel 1-------------------------------
a. In deze statuten wordt verstaan onder: ------------------

1. Raad van Bestuur: het orgaan dat is belast met het besturen van de-----
onderneming in brede zin.---------------------

2. Raad van Toezicht: het orgaan dat toezicht houdt op de algemene zaken van de
onderneming en de rol vervult van adviseur, toezichthouder en werkgever van de
Raad van Bestuur. ------------------------

3. Deelnemer (hierna ook wel aangeduid als "gebruiker", of als "client" of als "inwoner"):
een natuurlijk persoon aan wie het werk van de stichting rechtstreeks ten goede komt;-

b. Waar in deze statuten wordt gesproken over deelnemers wordt daaronder-----
voor zover het minderjarige personen betreft in sommige gevallen verstaan de wettelijke
vertegenwoordigers van de deelnemer. -----------------

[Jaafqef1 zeal
Artikel 2-------------------------------
a. De stichting draagt de naam Stichting Binding, hierna te noemen: de stichting.
b. Zij heeft haar zetel te Wijk bij Duurstede. ------------------
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Doel-------------------------------
Artikel 3-----------------------------
De stichting stelt zich ten doel voor een diversiteit aan burgers in de gemeente Wijk bij
Duurstede beleid in zorg, welzijn en participatie te ontwikkelen en uit te voeren, deze Wijkse-
gemeenschap te versterken en te ondersteunen en voorts al hetgeen te doen dat met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de-
ruimste zin van het woord.------------------------
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.--------------
Middelen-----------------------------
fl[L]
De stichting tracht haar doelen te bereiken door:----------------
a. Het werk van de stichting te doen uitvoeren door beroepskrachten en vrijwilligers.
b. Gerichte ondersteuning van vrijwilligers bij de organisatie en de uitvoering van de--

activiteiten op het gebled van zorg, welzijn en partlcipatie metals doel de Wijkse
gemeenschap te versterken, zowel binnen de eigen stichting als daarbuiten.

c. Gerichte deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en beroepskrachten van de eigen
en/of andere organisaties.----------------------

d. Professionele uitvoering en ontwikkeling van de taken in het kader van zorg, welzijn en
participatie met de daaraan gerelateerde activiteiten.-------------

e. Het faciliteren van lokale maatschappelijke organisaties.------------
f. Het realiseren en in stand houden van netwerken en overleg met klanten, groeperingen,

andere organisaties en de overheid, teneinde optimale mogelijkheden te scheppen om tot
reallsering van het gestelde doe I te komen.----------------

g. Het samenwerken met andere instellingen die zich met het werk op het gebied van zorg,
welzijn en participatie of versterking van de Wijkse gemeenschap bezighouden, alsmede
met betrokken veiligheidsinstanties in de regio.---------------

h. Alie andere middelen, welke naar het oordeel van de Raad van Toezicht kunnen dienen tot·
reallsering van het gestelde doel en maatschappelijk als legitiem warden ervaren. --

Geldmiddelen---------------------------
Lil[[t] h
Het vermogen van de stichting zal warden gevormd door:-------------
a. Het stlchtingskapitaal;----------------------
p, [jjdra0en Van dee[fem%rs;
c. Subsidies;--------------------------
d. Giften, legaten en erfstelllngen;-------------------
e. Alie andere wettlg aan de Stichting (Oevallende paten.
Organen ----------------------------
Artlkel 6----------------------------
De stichting kent de volgende organen:-------------------
a., [)e }a9d Van] [eS[jut,
b. De Raad van Toezicht.----------------------
Bestuur-----------------------------
Artikel 7-----------------------------
a. De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur.------------
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De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal een bestuurder en maximaal twee led en, --
waarvan een de functie van directeur vervult.-----------------

c. De bestuurders warden benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht. In vacatures
moet zo spoedig mogelijk warden voor2ien. -----------------

d. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt:--------------
1. Door overlijden;--------------------------
2. Bij verlies van het vrije beheer over het vermogen; -------------
3. Bij schriftelijke ontslagneming;--------------------
4. Door ontslag, verleend door de Raad van Toe2icht;-------------
5. Bij ontslag op grand van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. ---------

Raad van Toezicht---------------------------
Artikel 8------------------------------
a. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht

houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting,
het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van-
Toezicht zijn opgedragen of toegekend, alsmede het bewaken van het doel van de--
stichting zoals verwoord in artikel 3. --------------------

b. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van
ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. ------------

c. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van-
Toezicht. Bij het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht heeft de Raad van-
Bestuur adviesrecht.--------------------------

d. Raden van Bestuur en voormalige Raden van Bestuur, alsmede anderen die een directe
afhankelijkheidsrelatie met de stichting hebben, kunnen niet tot lid van de Raad van--
Toe2icht warden benoemd. -----------------------

e. In vacatures moet zo spoedig mogelijk warden voor2ien. -------------
f. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij

treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het
rooster afgetreden lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal
herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht
wordt benoemd voor een periode van vier jaar. ----------------

g. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
h. Ingeval van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht behoudt de Raad van Toezicht

zijn bevoegdheden. --------------------------
i. lndien wettelijk verplicht, wijst de Raad van Toezicht een of meer personen aan, niet zijnde

een lid van de Raad van Bestuur, die de Raad van Toezicht tijdelijk waarnemen bij belet of
ontstentenis van alle leden van de Raad van Toe2icht.-------------

j. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad
van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze
mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen
van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

k. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de---
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig-

b.
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is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie(s). Wanneer de
Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de Raad
van Toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslaglngen en de----
besluitvorming en is de Raad van Toezicht bevoegd om het besluit op deze wijze te---
nemen. ----------------------------

I. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn
taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.--------------

m. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:--------------
[_ (QT Z[[/] \/[[[[n,

2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----------
3. door zijn aftreden (bedanken);--------------------
4. door zijn toetreding tot de Raad van Bestuur;---------------
5. doorontslag verleend door de Raad van Toezicht.-------------

n. Een besluit tot ontslag als in dit artikel bedoeld, kan slechts worden genomen in een--
vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met
uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of--------
vertegenwoordigd zijn. -----------------------

0. De Raad van Bestuur heeft goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor een besluit
tot:------------------------------
• Statutenwijziging;------------------------
• Fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
• Omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm;
• Ontbinding van de stichting;--------------------
• Het aanvragen van faillissement of van surseance van betaling van de stichting;---
• Rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer

[@den Van de Fad /an Bestuur;
• Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting meteen-

andere rechtspersoon of onderneming, als deze samenwerklng of verbreking van
ingrijpende betekenis is voor de stichting of de door haar in stand te houden
()[}][]}]'

• Het vaststellen van de jaarrekening, het bestuursverslag, het jaarplan en de begroting;
• Het wijzigen van de jaarrekening en het bestuursverslag;-----------
• Het verlenen van een bijzondere opdracht aan de externe accountant tot andere

werkzaamheden dan controlewerkzaamheden;--------------
• Het in aanmerkelijke mate wijzigen of afwijken van een door de Raad van Toezicht-

g0edgeKeurd jaarplan en/of begroting.
• Het willen nemen van besluiten waarin deze statuten en eventuele reglementen niet in

voorzien of verschil in uitleg mogelijk is.----------------
p. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te---

onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan
de Raad van Bestuur worden meegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan
door en tegen derden geen beroep worden gedaan.-------------

q. Een lid van de Raad van Bestuur kan worden ontslagen door de Raad van Toezicht.-
lngeval van de Raad van Toezicht slechts drie leden in functie zijn, dient het besluit met-
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algemene stemmen te worden genomen. Zijn meer dan drie leden van de Raad van--
Toezicht in functie, dan volstaat een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen
van de Raad van Toezicht, in een vergadering waarin alle Raad van Toezicht leden--
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het betrokken lid van de Raad van Bestuur wordt-
vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te word en gehoord.

Bestuursbevoegdheid -------------------------
Artikel 9-------------------------------
a. De Raad van Bestuur, is belast met het besturen van de S[jh[[nd.

De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de-
stichting. ------------------------------

b. De Raad van Bestuur stelt als bijdrage aan de beleidsontwikkeling jaarlijks een jaarplan,
begroting, jaarverslag en jaarrekening op. De Raad van Toezicht verleent hieraan---
goedkeuring, waarna de Raad van Bestuur deze vaststelt. ------------

c. Het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening zijn ter inzage aanwezig op
het kantoor van de stichting. -----------------------

d. De taken van de Raad van Bestuur, alsmede de wijze waarop de Raad van Toezicht op de
Raad van Bestuur toeziet op de uitvoering daarvan zijn nader omschreven in de---
reglementen voor de Raad van Bestuur en de reglementen voor de Raad van Toezicht.-

e. lngeval van een (1) of meer vacatures in de Raad van Bestuur en bij ontstentenis van een
(1) of meer leden van de Raad van Bestuur behoudt de Raad van Bestuur zijn----
bevoegdheden. ---------------------------
lngeval van ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur blijven de overige
leden met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van de gehele Raad van Bestuur-
berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een door de Raad van Toezicht daartoe-
aangewezen persoon. ------------------------
Deze persoon wordt voor het vervullen van die taak met een bestuurder gelijkgesteld.--

Vergaderingen en besluitvorming---------------------
Artikel 10-----------------------------
a. De vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gehouden te

Wijk bij Duurstede, danwel op een andere locatie in Nederland.----------
b. Ten minste viermaal per jaar komt de Raad van Toezicht in vergadering bijeen ter--

bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
c. Tenminste tweemaal per jaar wordt in een vergadering van de Raad van Toezicht de Raad

van Bestuur uitgenodigd voor een gemeenschappelijke vergadering ter bespreking van de
algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.--------

d. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de Raad van Bestuur
en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. -----------------

e. De vergaderingen van de Raad van Toezicht, alsmede de gemeenschappelijke---
vergaderingen van Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur worden geleid door de
voorzitter van de Raad van Toezicht. lndien deze afwezig is voorzien de aanwezigen in de
leiding van de vergadering.-----------------------

f. Ten minste tweemaal per jaar komt de Raad van Bestuur al dan niet met uitnodiging van
leden van de Raad van Toezicht in vergadering bijeen ter bespreking van de algemene
lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.------------
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g. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van eon stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven warden besluiten van de
Raad van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.----------------------------
lndien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.-----------
Een of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de--
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut
te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende
\/fS[] [ ]9[9f7

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het bestuur. ------
Boekiaar, geldeliik beheer en verantwoording
llL.)] '[
a. Het boekjaarvan de stichting valt samen met het kalenderjaar. ----------
b. Binnen zes maanden na einde van het boekjaar belegt de Raad van Bestuur een

jaarvergadering, waarin aan de orde komen: het gevoerde beleid In het daaraan
voorafgaande jaar (het jaarverslag) met de bijbehorende jaarrekening.-------

c. Met goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening in haar vergadering door de Raad
van Toezicht wordt decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid.

d. Jaarlijks wordt hetjaarplan en de begroting voor het volgende jaar opgesteld en na--
goedkeuring door de Raad van Toezicht vastgesteld door de Raad van Bestuur.----

e. De Raad van Toezicht krijgt geen beloning en werkt daarmee onbezoldigd, wel kunnen--
gemaakte onkosten in rekening warden gebracht..-------------

Jerte[eh\Wool'dill
fkl]pl ''l
a. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting.-------------
b. Een bestuurder kan volmacht verlenen aan een andere bestuurder, alsook aan derden, om

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Voor het verlenen
van volmacht aan een derden is vooraf schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht
vereist,-~~~-------------------------

c. In alle gevallen waarln de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer doch
niet alle bestuurders, onthoudt(onthouden) de betrokken bestuurder(s) zlch van de--
beraadslaglng en de besluitvormlng dienaangaande. Het besluit alsmede de overwegingen
dle aan het besluit ten grondslag liggen worden schriftelijk vastgelegd.
Als ten aanzien van alle bestuurders 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.------------

Statutenwijziging/Ontbinding ---------------------
fl[]] 'p'

a. De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden--
ontbonden door een unaniem besluit van de Raad van Toezlcht.---------

b. Zijn in de vergadering, zoals bedoeld in artikel 13. Lid a. niet alle !eden van de Raad van
Toezicht aanwezig, dan wordt een tweede vergadering gehouden binnen twee maanden
na de eerste vergadering. Geldige besluiten kunnen dan warden genomen wanneer ten
minste twee/derde deel van de ultgebrachte stemmen in een vergadering aanwezlg zijn, -
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ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van-
Toezicht.------------------------------

c. Het besluit tot ontbinding van de stichting bevat tevens de aanwijzing van de vereffenaars.
d. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een

algemeen nut beogende instelling (ANBl-status) of van een buitenlandse instelling die-
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt, na overleg met het college
van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede. ------
lndien de stichting een culturele instelling is, als bedoeld in artikel 1d Uitvoeringsbesluit
Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, dan dient een eventueel batig saldo van de
ontbonden stichting te warden 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, -
na overleg met het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij
Duurstede. -----------------------------

Slotbepaling -----------------------------
Lkl[]pp

De stichting volgt de governance code van het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model van
de branchevereniging waar de stichting bij is aangesloten. -------------
Woonplaatskeuze ---------------------------
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarde de verschenen persoon woonplaats [e
kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte. ---------------
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----------------
WMRVAN AKTE-------------------------
is verleden te Wijk bij Duurstede 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. ---------

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de---
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. ---------------
(Voigt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


