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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

STICHTING ESPRIA

Heden, vier oktober tweeduizend eenentwintig (04-10-2021), verscheen voor —
mij, mr. Arde Jacobus van Bekkum, notaris te Assen:---------------------------------
mevrouw Lilian Astrid Veldman-Huberts, geboren te Rotterdam op negen febru
ari negentienhonderd tweeënzeventig (09-02-1972), woonplaats kiezende ten 
kantore van Tijdhof, Daverschot, De Jong Posthumus notarissen te Assen, kan- 
toorhoudende Noordersingel 45 te Assen (postadres: Postbus 524, 9400 AM As
sen), te dezer zake handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:-----------------
1. de heer drs. Jan Laurenz Kauffeld (legitimatie: identiteitskaart met nummer

2. de heer Arthur Martin Notermans (legitimatie: paspoort met nummer

die deze volmacnt verstrekte(n) in hun hoedanigheid van voorzitter respectieve - 
lijk lid van de Raad van Bestuur van de stichting: Stichting Espria, gevestigd te 
gemeente Midden-Drenthe, kantoorhoudende te 9411 PA Beilen, Altingerweg 1, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder num --
mer 08173909,................................... ................................................ .......................
Stichting Espria hierna ook te noemen: de stichting en/of Espria. ----------------
INLEIDING-----------------------------------------------------------------------------------
1. De statuten van de stichting zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op —

negenentwintig december tweeduizend twintig (29-12-2020) verleden voor 
de in het hoofd van deze akte genoemde notaris Van Bekkum.----------------

2. De raad van bestuur heeft op negentien juli tweeduizend eenentwintig-------
(19-07-2021) besloten tot integrale wijziging van de statuten van de stich — 
ting, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten besluit.-------------------

3. De raad van commissarissen van de stichting heeft haar schriftelijke goed —
keuring verleend aan voormeld besluit, waarvan blijkt uit een aan deze akte 
te hechten document.-------------------------------------------------------------------

4. De ledenraad van Espria Ledenvereniging heeft eveneens haar schriftelijke
goedkeuring verleend aan voormeld besluit, waarvan blijkt uit aan deze akte 
te hechten notulen van de ledenvergadering.--------------------------------------

STATUTENWIJZIGING------------------------------------ ------------------------------
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld be -
sluit dat de statuten van de stichting integraal komen te luiden als volgt:----------
Naam en zetel.---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1......................................... ...........................................................................
1. De stichting draagt de naam: Stichting Espria..................................... .........
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Midden-Drenthe.----------------------------



109337 
Doel —

Blad 2

Artikel 2,-----------------------------------------------------.................................... .......
1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de

kwaliteit van leven van burgers ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, 
ras, nationaliteit, geslacht of seksuele geaardheid, op het gebied van zorg, — 
wonen, welzijn en (geestelijke) gezondheid, met inachtneming van de maat 
schappelijke functie van de stichting, alles in de ruimste zin. -......................

2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:------------------------------------
a. het besturen van organisaties, verwerven en beheren van belangen in —

organisaties en het exploiteren van organisaties die diensten verlenen — 
aan burgers op het gebied van wonen, welzijn, zorg en (geestelijke) ge
zondheid alsmede het verrichten van alle handelingen die direct of indi 
reet geacht kunnen worden daarmee in verband te staan of daartoe be -- 
vorderlijk te zijn;------------------------------------------------------------------

b. het gecoördineerd inzetten van middelen, professionele krachten en — 
vrijwilligers en daarbij bevorderen dat de dienstverlening aan burgers - 
op het gebied van wonen, welzijn, zorg en (geestelijke) gezondheid ge - 
schiedt in een sociaal verantwoord ontwikkelings- en werkklimaat; —

c. het aangaan van samenwerkingsverbanden die nuttig en/of dienstig zijn
aan het doel van de stichting;.....................................................................

d. het verrichten dan wel medewerking verlenen aan wetenschappelijk on
derzoek en het opbouwen en verspreiden van kennis gericht op het doel 
van de stichting;-------------------------------------------------------------------

e. het creëren van voorwaarden om burgers optimaal te ondersteunen in —
hun woon- en leefsituatie;--------------------------------------------------------

f. het creëren van voorwaarden om burgers optimaal te ondersteunen op - 
het gebied van geestelijke gezondheidszorg en forensische psychiatrie;

g. het bevorderen van een volwaardige positie in de samenleving van bur
gers, die geconfronteerd worden, respectievelijk geconfronteerd dreigen 
te worden, met beperkingen of een achterstand in hun woon- en leefsi
tuatie;—

h. het verlenen van diensten aan de vereniging met volledige rechtsbe----
voegdheid: Espria Ledenvereniging, statutair gevestigd te Meppel, kan 
toorhoudende te 9411 PA Beilen, Altingerweg 1, hierna te noemen: — 
"Ledenvereniging", die tot doel heeft om op het gebied van zorg, wel 
zijn en wonen de belangen van haar leden te behartigen.------------------

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.................................................
4. Indien de stichting winst behaalt, kan deze uitsluitend worden aangewend -

ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten, zoals omschreven 
in artikel 5, lid 1, sub c, ten eerste of ten tweede, Wet op de vennootschaps - 
belasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting - 
1971 (of een daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling (en)) of een 
algemeen maatschappelijk belang. ---------------------------------- ---------------

5. Voor zover de stichting binnen haai' doel andere activiteiten onderneemt be
houdens zorgactiviteiten als bedoeld in artikel 5, lid 1, onderdeel c, Wet op 
de vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats gekomen rege 
ling, zal zij dit nooit zodanig doen dat dit meer dan tien procent (10%) van 
haar activiteiten behelst............... .....................................................................

6. De stichting is een zorgstelling als bedoeld onder de Wet Toelating Zorgin - 
stellingen. De stichting zal voldoen aan de bepalingen van de Wet toelating
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zorginstellingen en de Govemancecode Zorg, zoals deze van tijd tot tijd — 
luidt.----------------------------------- ---------------------------------------------------

Organen en definities.-----------------------------------------------------------------------
Artikel 3....................................................................................................................
1. De stichting heeft de volgende organen: -------------------------------------------

raad van bestuur;------------------------------------------------------------------
raad van commissarissen;--------------------------------------------------------
centrale ondernemingsraad;.......................................................................
centrale cliëntenraad........... ......................................................................

2. In deze statuten wordt verstaan onder:..........................................................—
schriftelijk: per brief, per e-mail of langs andere elektronische weg toe- 
gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in deze statuten —
anders is bepaald;------------------------------------------------------------------
tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegen 
strijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden on
derneming;-------------------------------------------------------------------------
verbonden rechtspersoon:--------------------------------------------------------
a. een dochtermaatschappij van de stichting in de zin van artikel 24a

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;-------------------------------------
b. een groepsmaatschappij van de stichting in de zin van artikel 24b -

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (waaronder in ieder geval -----
wordt verstaan een verbonden rechtspersoon en een rechtspersoon 
waarvan de leden van de raad van bestuur en/of de raad van com — 
missarissen dezelfde zijn als de leden van de raad van bestuur en/of 
de raad van commissarissen van de stichting (zogenaamde persone 
le unie))................................................................................................

3. De stichting maakt als moederstichting deel uit van een concern. De raad --
van commissarissen van de stichting is belast met toezicht over de gehele — 
groep. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van commissaris - 
sen van stichting enerzijds en anderzijds de raad van bestuur van de stich — 
ting en het bestuur van de dochterstichtingen is schriftelijk en inzichtelijk bij 
reglement vastgelegd. -------------------------------------------------------------—

4. Indien en zolang de stichting enig bestuurder is van een andere entiteit -----
waarbij ook toezichthoudende taken aan de stichting zijn toegedeeld, dan — 
geldt het volgende:........................................................................................—
a. alle taken die bij of krachtens de statuten van die entiteit zijn toebedeeld

aan het bestuur zullen berusten bij de raad van bestuur van Espria. Alle 
taken die bij of krachtens de statuten van die entiteit zijn toegedeeld aan 
een toezichthoudend orgaan berusten bij de raad van commissarissen — 
van Espria. ------------------------------------------------------------------------

b. Voor zover bij of krachtens de statuten van die andere entiteit niet na—
drukkelijk anders is bepaald:.....................................................................
i. zullen alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens deze statuten

aan de raad van bestuur van de stichting zijn toebedeeld ook bij de 
raad van bestuur van de stichting berusten en door het bestuur in — 
die entiteit als zodanig worden uitgeoefend;----------------------------

ii. zullen alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens deze statuten 
aan de raad van commissarissen zijn toebedeeld ook bij de raad van
commissarissen van de stichting berusten en door de raad van -----
commissarissen in die entiteit als zodanig worden uitgeoefend. —
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Vermogen. —...........................................................................................................
Artikel 4............................................—---------------------------- ---------------------
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:.....................................

a. vergoedingen voor het verrichten van diensten;.......... ............................
b. subsidies en giften;------------------------------------- --------------------------
c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien ver -—

stande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder 
het voorrecht van boedelbeschrijving; ----------------------------------------

d. de contributies die de stichting van de Ledenvereniging ontvangt voor -
de zorg en dienstverlening ten behoeve van de leden van de Ledenver— 
eniging;----- --------------------------------------- -------------------------------

e. bijdragen van begunstigers;------------------------------------------------------
f. andere baten................................................. ..............................................

2. Het vermogen van de stichting dat wordt gevormd door gelden die bestemd
zijn voor zorg en die van overheidswege zijn gefinancierd, kan niet worden 
aangewend voor activiteiten op andere gebieden dan deze zorg.---------------

Raad van bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren...........................-—
Artikel 5......................................................... ............. ............................................
1. De raad van bestuur van de stichting bestaat uit een of meer leden. Leden -

van de raad van bestuur kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn. De — 
raad van commissarissen stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. 
Een niet-voltallige raad van bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane 
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.-----------------------------------

2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van com—
missarissen met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.----------

3. Een voormalig lid van een toezichthoudend orgaan van de stichting is gedu 
rende een periode van driejaar na het einde van zijn toezichthoudende fiinc
tie niet benoembaar tot lid van de raad van bestuur.-----------------------------
Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen -
van lid van het toezichthoudend orgaan van de stichting. .............................
Een lid van de raad van bestuur kan ook geen bestuurder of lid van het toe - 
zichthoudend orgaan zijn van een andere zorgorganisatie die binnen het ver 
zorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaam — 
heden als de stichting verricht, tenzij dit lid van de raad van bestuur de func 
tie vervult van bestuurder van een andere zorgorganisatie die als groeps- of 
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.----

4. De voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van bestuur' worden in func -
tie benoemd. ----------------------------------------------------------------------------

5. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor maximaal vier ja —
ren; een aftredende bestuurder is steeds herbenoembaar voor een nieuwe — 
termijn van maximaal vier jaren.............. .........................................................

6. Een lid van de raad van bestuur defungeert:.....................................................
a. door zijn overlijden;--------------------------------------------------------------
b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt

verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke perso
nen op hem van toepassing wordt verklaard;---------------------------------

c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer
over zijn vermogen verliest;.............. ........................................................

d. door zijn aftreden;..................... ........................ -........................ ...............
e. door het aflopen van de termijn waarvoor hij benoemd is;.....................
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f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wel
voorzien;—

g. door zijn ontslag, verleend door de raad van commissarissen om ge----
wichtige redenen, de raad van bestuur ter zake geraadpleegd.------------

7. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub g. bedoeld, kan slechts wor
den genomen in een vergadering van de raad van commissarissen waarin al 
le leden van die raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een verga
dering van de raad van commissarissen niet alle leden aanwezig of verte — 
genwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden 
niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in 
welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor - 
digde leden rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten. Bij de op
roeping tot deze tweede vergadering-------------------------------------------------
moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden 
genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of verte
genwoordigde leden van de raad van commissarissen....................................

8. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur schorsen; 
de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van commissarissen niet 
binnen zes weken na de schorsing over gaat tot ontslag als vermeld in lid 6.

9. Leden van de raad van bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun func
tie een door de raad van commissarissen vast te stellen beloning.-------------
Kosten die leden van de raad van bestuur in de uitoefening van hun functie 
maken, worden hun door de stichting vergoed.-----------------------------------

10. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur wordt het —
bestuur waargenomen door de raad van commissarissen. De raad van com
missarissen is ook bevoegd een of meer personen, al dan niet uit zijn mid — 
den, daartoe aan te wijzen. Een lid van de raad van commissarissen dat tij - 
delijk vóórziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van leden van de raad 
van bestuur treedt voor deze periode uit de raad van commissarissen om de 
bestuurstaak op zich te nemen.-------------------------------------------------------

Raad van bestuur: taak en bevoegdheden.-----------------------------------------------
Artikel 6.---------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting en in die -— 

hoedanigheid tevens verantwoordelijk voor het goed bestuur van de stich —
ting en de met haar verbonden rechtspersonen.-----------------------------------
De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang 
van de stichting en de met de stichting verbonden rechtspersonen en zorgor 
ganisaties op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren 
van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisaties en de centrale
positie van de cliënt daarin. ----------------------------------------------------------
De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tus — 
sen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, 
de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belan
gen van interne en externe belanghebbenden.-------------------------------------
De raad van bestuur draagt zorg voor een goed overleg en een goede af----
stemming tussen de stichting en de met de stichting verbonden rechtsperso
nen.----------------------------------------------------------------------------------------
De onderlinge taakverdeling en specifieke bevoegdheden en de werkwijze - 
van de raad van bestuur worden voor zover in deze statuten niet beschreven 
bij reglement nader omschreven en vastgesteld.----------------------------------

109337



Blad 6

2. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen —
komsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, 
en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of — 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot ver
tegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De in de - 
vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring - 
van de raad van commissarissen, tenzij sprake is van een vooraf verkregen 
goedkeuring, waarnaar wordt verwezen in lid 4 van dit artikel. Het ontbre - 
ken van de goedkeuring kan aan derden worden tegengeworpen.----- --------

3. Onverminderd het in het voorgaande lid en elders in de statuten bepaalde, -
zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de - 
besluiten van de raad van bestuur tof........................................ .....................
a. de vaststelling van de begroting, het bestuursverslag, de jaan-ekening en

de resultaatsbestemming;---------------------------------------------------------
b. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de stichting;-------
c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een ade —

quate invloed van belanghebbenden; —------ ------------------------ --------
d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de-----

stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze — 
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stich 
ting;.............................................. ....................................................... -—

e. het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement van de raad van -
bestuur;----------------------------------------------- ------------ -----------------

f. het doen van een voorstel tot ontbinding van de stichting;-----------------
g. het doen van aangifte van faillissement en het doen van een aanvraag —

tot het verlenen van surséance van betaling;---------------------------------
h. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van

de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of - 
van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal - 
personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is 
voor de stichting. ------------------------------------- ---------------------------

i. het ovememen of oprichten van, het fuseren met of deelnemen in ande
re rechtspersonen;.......................................................................................

j. het afstoten, ontvlechten of verzelfstandigen van organisatieonderdelen;
k. vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opge

stelde strategische beleidsplannen;...........................................................
l. het verstrekken van geldleningen;----------------------------------------------
m. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de stichting;-----------------------
n. investeringen;--------------------------------- ----------------------------- -------
o. wijziging van de statuten van de stichting;---------------------------- -------
p. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerke -

lijk aantal werknemers van de stichting;--------------------------------------
q. vaststelling of wijziging van het beleid van de stichting voor de dialoog

met belanghebbenden;...................................................................... .........
De vereiste voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen — 
geldt eveneens voor besluiten die de stichting, dan wel de bestuurders van - 
de stichting neemt/nemen in hoedanigheid van bestuurder van een met de ~ 
stichting verbonden rechtspersoon.------------------------ -------------------------
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4. De raad van commissarissen kan bepalen dat een in artikel 6 lid 2 en artikel

6 lid 3 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, wanneer - 
deze besluiten binnen de door de raad van commissarissen vastgelegde ka
ders vallen.------------------------------------------------------------------------------

5. Onverminderd het in het voorgaande leden en elders in de statuten bepaalde,
zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de - 
besluiten van de raad van bestuur waarbij één of meer bestuursleden of le— 
den van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang hebben.-------

6. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit
artikel zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere be
sluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad — 
van bestuur te worden medegedeeld...........................................................—

7. De raad van bestuur zal de gelden die afkomstig zijn van de Ledenvereni —
ging uitsluitend besteden ten behoeve van de dienstverlening als bedoeld in 
artikel 2 lid 2 sub h, en alleen indien de ledenraad van de Ledenvereni ging 
daaraan zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend.----------

Raad van bestuur: vertegenwoordiging...................................................................
Artikel 7........................... ........................................................................................
1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, wordt de stichting vertegenwoordigd

door:--------------------------------------------------------------------------------------
a. de raad van bestuur; of-----------------------------------------------------------
b. ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk handelend.-----------------

2. De raad van bestuur kan bij unanimiteit besluiten tot het verlenen van vol
macht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te - 
vertegenwoordigen............................................................................................

Raad van bestuur: vergaderingen...................................... ......................................
Artikel 8.--------------------------------------------------------------------------------------
1. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden zo dikwijls een lid

van de raad van bestuur een vergadering bijeenroept.....................................
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van bestuur geschiedt -

schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen. Indien de bij -- 
eenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen 
die niet bij de oproeping werden vermeld, is besluitvorming niettemin mo - 
gelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden van de raad van 
bestuur zich alsdan tegen besluitvorming verzet.---------------------------------

3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden ter plaatse bin
nen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan - 
wel deed bijeenroepen.-----------------------------------------------------------------

4. Een lid van de raad van bestuur kan zich door een bij geschrift door hem —
daartoe gevolmachtigd medelid van de raad van bestuur ter vergadering -— 
doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van bestuur kan slechts één -- 
medelid van de raad van bestuur ter vergadering vertegenwoordigen.-------

Raad van bestuur: besluitvorming,------------------------------ -------------------------
Artikel 9....................................................................................................................
1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in 

de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van -
een of meer leden van de raad van bestuur stemmingen over personen .......
schriftelijk geschieden............................................................ .........................

2. Een bestuurslid dat bij een voorgenomen besluit een (schijn van) tegenstrij - 
dig belang heeft, meldt dit terstond aan de voorzitter van de raad van com --
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missarissen en aan de overige leden van de raad van bestuur en verschaft — 
daarover alle relevante informatie. De raad van commissarissen besluit bui - 
ten aanwezigheid van het betrokken bestuurslid of er sprake is van belan— 
genverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan......................................

3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging of besluitvonning in—
dien hij een tegenstrijdig belang heeft. Indien alle bestuursleden een tegen - 
strijdig belang hebben, geldt de voorgaande zin niet. Besluiten van de raad 
van bestuur waarbij één of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang heb 
ben, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5.................. .............................

4. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, -
worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met volstrekte -----
meerderheid van de uitgebrachte stemmen met inachtneming van het be----
paalde in lid 3 van dit artikel.------------------------ --------------------------------

5. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd tot het uitbrengen van één stem
met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Blanco stemmen 
worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken 
is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, 
dan heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem, be — 
houdens het bepaalde in de volgende volzin. Indien bij verkiezing tussen — 
meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid 
is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal 
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.-----------------------------------

6. Onverminderd het in deze statuten bepaalde omtrent besluiten tot statuten - 
wijziging en ontbinding, kan de raad van bestuur slechts geldige besluiten - 
nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden van de — 
raad van bestuur die geen tegenstrijdig belang hebben aanwezig of verte — 
genwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de leden van 
de raad van bestuur die geen tegenstrijdig belang hebben aanwezig of verte
genwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden 
niet eerder dan zeven dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste ver - 
gadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of — 
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur rechtsgeldig kan worden
besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de ----
agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van 
het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede verga 
dering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden geno— 
men onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegen — 
woordigde leden van de raad van bestuur.------------------------- ----------------

7. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oor
deel 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 vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van - 
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt over — 
eenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats indien de ~ 
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit — 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de - 
oorspronkelijke stemming.----- ------------------------------------------------------
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8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van bestuur worden —

door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon 
notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerst 
volgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de 
notulist van die vergadering ondertekend........................................................

9. De raad van bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten -
nemen, mits alle leden van de raad van bestuur - met uitzondering van de — 
leden die een tegenstrijdig belang hebben - zich schriftelijk vóór het voorstel 
hebben verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt dooi
de secretaris van de raad van bestuur - of de daartoe door de raad van be— 
stuur aangewezen persoon - een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende 
vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 
notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde re — 
laas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij - 
de notulen gevoegd.--------------------------------------------------------------------

Raad van commissarissen, algemeen, conflictregeling:.............................. ..........
Artikel 10:--------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten op —

zichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en — 
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.---------

2. De leden van de raad van commissarissen hebben geen directe belangen bij
de stichting of de met haar verbonden onderneming.----------------------------

3. Het is niet toegestaan dat een lid van de raad van commissarissen, dan wel -
zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of -- 
bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:--------------------------------------

in een periode van driejaar voorafgaande aan de benoeming dan wel — 
gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissaris— 
sen werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op -- 
basis van een toelatingscontract bij de stichting werkzaam is geweest;— 
een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, an
ders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van commissa
rissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet
past in de normale uitoefening van het bedrijf;------------------------------
in de driejaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de - 
periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen een belang
rijke zakelijke relatie met de stichting heeft gehad;............................. —
bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de-----
stichting waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan
is;--------------------------------------------------------------------------«------
gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het
bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders.-------

Het hiervoor in dit lid bepaalde geldt ook ten aanzien van verbonden rechts 
personen............................... ........................................ .....................................

4. De stichting kent een conflictregeling, waarbij is bepaald hoe gehandeld —
wordt indien sprake is van een conflict tussen het bestuur van de stichting - 
en/of een van de met haar verbonden rechtspersonen.---------------------------

Raad van commissarissen: samenstelling, benoeming en defungeren.-.............. —
Artikel 11.-------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissaris — 

sen vast te stellen aantal natuurlijke personen van ten minste vij f en ten----
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hoogste zeven. Een niet-voltallige raad van commissarissen behoudt zijn — 
bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. - 
De raad van commissarissen stelt voor wat betreft de uitoefening van de in 
de statuten omschreven eigen taken een reglement vast en kan dit te allen - 
tijde wijzigen. Tot de daarin te regelen onderwerpen behoren in ieder geval 
benoeming, honorering en schorsing van de leden van de raad van commis - 
sarissen, omgang met tegenstrijdig belang van leden van de raad van bestuur 
en leden van de raad van commissarissen, onafhankelijkheidscriteria en pro 
fleleisen voor commissarissen, benoeming, schorsing, ontslag en honorering 
van leden van de raad van bestuur en de wijze waarop en de onderwerpen - 
waarover de raad van commissarissen door de raad van bestuur dient te — 
worden geïnformeerd.---------------------------------------------- ------------...... -

2. In het geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van com—
missarissen wijzen - voor zover mogelijk - de personen die als laatste de — 
raad van commissarissen hebben gevormd, vervangers aan als tijdelijke ver 
vangers van de leden van de raad van commissarissen. Na aanwijzing is de 
betreffende vervanger tijdelijk belast met alle taken van de raad van com — 
missarissen en wordt voor wat betreft het verrichten van de taken met een - 
commissaris gelijkgesteld.------------------------------ -----------------------------

3. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad —
van commissarissen, met dien verstande dat:--------------------------------------
a. één lid wordt benoemd uit een bindende voordracht, op te maken door

de centrale cliëntenraad;--------------------------------------- ------------------
b. één Hd wordt benoemd uit een niet-bindende voordracht, op te maken -

door de centrale ondernemingsraad, met dien verstande dat de zetel, ten 
aanzien waarvan aan de centrale ondernemingsraad een recht van voor
dracht toekomt, slechts kan worden bezet door een door de centrale on
dernemingsraad voorgedragen kandidaat; ...............................................

c. één lid wordt benoemd uit een niet-bindende voordracht, op te maken - 
door het bestuur van Espria Ledenvereniging, met dien verstande dat de 
zetel, ten aanzien waarvan aan het bestuur van Espria Ledenvereniging 
een recht van voordracht toekomt, slechts kan worden bezet door een — 
door het bestuur van Espria Ledenvereniging voorgedragen kandidaat. -

4. Ingeval een zetel in de raad van commissarissen, bestemd voor een persoon
als bedoeld in lid 3, vacant komt deelt de raad van commissarissen die vaca 
ture zo spoedig mogeiijk schriftelijk mee aan degenen die bevoegd zijn tot - 
het uitbrengen van een voordracht ter voorziening in die vacature. Indien de 
raad van conunissarissen conform het in lid 1 bepaalde bij reglement nadere 
regels heeft gesteld omtrent de profieleisen die aan de te benoemen commis 
sarissen worden gesteld, worden de in lid 3 bedoelde voordrachten opge — 
steld met inachtneming van deze profieleisen. Voordrachten dienen binnen 
drie maanden na dagtekening van de in lid 4 bedoelde mededeling te wor— 
den gedaan. De raad van commissarissen kan, op een daartoe strekkend — 
schriftelijk verzoek van degenen die tot het uitbrengen van de desbetreffen - 
de voordracht bevoegd zijn, deze termijn met ten hoogste drie maanden ver 
lengen. Indien binnen de gestelde termijn geen voordracht is gedaan, kan de 
raad van commissarissen zonder voordracht in de vacature voorzien.---------

5. De overige leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de
raad van commissarissen zonder dat daartoe een voordracht wordt gedaan, - 
met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.-------------------------
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6. Lid van de raad van commissarissen kunnen niet zijn: —...............................
a. personen, die in dienst zijn van de stichting;---------------------------------
b. leden van de raad van bestuur;--------------------------------------------------
c. (gewezen) leden van de raad van bestuur van de stichting of de met haar

verbonden rechtspersonen, gedurende een termijn van driejaar na het - 
beëindigen van de functie van lid van de raad van bestuur van de stich - 
ting respectievelijk de met haar verbonden rechtspersonen, onvermin— 
derd het ten aanzien van de voorzitter hierna bepaalde in lid 8;-----------

d. werknemers van een verbonden rechtspersoon tot drie jaar na beëindi --
ging van hun arbeidscontract;---------------------------------------------------

e. bestuurders en personen die in dienst zijn van een organisatie die pleegt
betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de — 
toelatingsvoorwaarden van de onder c. bedoelde personen; --------------

f. personen die middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij leveringen, -
aannemingen of diensten met financieel belang ten behoeve van de -— 
stichting of de met haar verbonden rechtspersonen, die hun persoonlijk 
en/of zakelijk voordeel opleveren;.............................................................

g. Een lid van de raad van commissarissen kan geen bestuurder of lid van
het toezichthoudend orgaan zijn van een andere zorgorganisatie die — 
binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk de 
zelfde werkzaamheden als de stichting verricht.-----------------------------

Met leden van de raad van commissarissen bestaan geen arbeidsovereen — 
komsten als bedoeld in artikel 610, eerste lid van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek.---------------------------------------------------------------------------------

7. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt rekening ge -—
houden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel maatschappelijk als — 
wat deskundigheden betreft.----------------------------------------------------------

8. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter en een----
vice-voorzitter aan. --------------------------------------------------------------------
De raad van commissarissen benoemt al dan niet uit zijn midden een secre - 
taris of wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. ----------------------

9. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor de tijd van -
ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van commissa - 
rissen vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend 
lid van de raad van commissarissen is onmiddellijk doch ten hoogste een — 
maal herbenoembaar.------------------------------------------------------------------

10. Een lid van de raad van commissarissen defungeert:-----------------------------
a. door zijn overlijden;--------------------------------------------------------------
b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt

verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke perso
nen op hem van toepassing wordt verklaard;---------------------------------

c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer
over zijn vermogen verliest;-----------------------------------------------------

d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in lid 8. bedoelde rooster; —
e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van bestuur;
f. door zijn ontslag, verleend door de raad van commissarissen indien hij

zodanig tekortschiet in de uitoefening van zijn laak dat ontheffing uit — 
zijn functie noodzakelijk is in het belang van de zorgaanbieder en de - 
daannee verbonden instelling(en).---------------------------------------------
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11. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub f. bedoeld, kan slechts wor -
den genomen in een vergadering van de raad waarin alle leden van de raad 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenwel met uitzondering van het lid - 
waarop het besluit tot ontslag betrekking heeft. Een dergelijk besluit kan — 
slechts genomen worden met ten minste drie/vierde meerderheid van de uit
gebrachte stemmen, de stem van het lid waarop het besluit tot ontslag be— 
trekking heeft niet meegerekend. ....................................................................

12. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen —
schorsen indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uit
oefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzake 
lijk is in het belang van de zorgaanbieder en de daarmee verbonden instel— 
Hng(en); de schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van commissa
rissen niet binnen één maand na de schorsing over gaat tot ontslag op een — 
van de gronden als vermeld in lid 10. Een besluit tot schorsing kan alleen - 
worden genomen in een vergadering waar alle leden aanwezig of vertegen
woordigd zijn, met uitzondering van het lid waarop het besluit tot schorsing 
betrekking heeft, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de — 
geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van commissarissen. 
Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stem— 
ming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste — 
quorum.-------------------------- ------------------------------- ------------------------

Raad van commissarissen: taak en bevoegdheden.------------------------------------
Artikel 12.----------------------------- --------------------------------------------------------
1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang

van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen is opge - 
dragen aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen staat - 
de raad van bestuur met advies terzijde.--------------------------------------------

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar -
het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.-------

3. Naast de overige taken en bevoegdheden die aan de raad van commissaris —
sen in deze statuten worden opgedragen en toegekend, heeft de raad van — 
commissarissen de volgende taken en bevoegdheden: -...................................
a. het al dan niet goedkeuren van de besluiten van de raad van bestuur als

bedoeld in artikel 6 leden 2, 3 en 4;-------------------------------------------
b. de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de raad van -

bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde;------------
c. de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de raad van — 

commissarissen, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde; -
d. het vaststellen van de beloningen en kostenvergoedingen van de daar

voor naar zijn oordeel in aanmerking komende leden van de raad van - 
bestuur en van de raad van commissarissen.---------------------------------

e. het benoemen van de externe accountant.------------------------------------
4. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de

uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en - 
voorts aan ieder lid van de raad van commissarissen alle inlichtingen betref 
fende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De — 
raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van 
alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting; ieder - 
lid van de raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot alle bij de 
stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. —........................................
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5. De raad van commissarissen kan zich voor rekening van de stichting in de -

uitoefening van zijn taak doen bij staan door een of meer deskundigen.-------
6. Leden van de raad van commissarissen ontvangen voor de uitoefening van

hun functie een door de raad van commissarissen vast te stellen beloning. — 
Kosten die leden van de raad van commissarissen in de uitoefening van hun 
functie maken, worden hun door de stichting vergoed....................................

Raad van commissarissen: vergaderingen en besluitvorming................... ............
Artikel 13..................................................................................................................
1. De raad van commissarissen komt ten minste vier maal per jaar bijeen.-----
2. Het bepaalde in artikel 8 en artikel 9 leden 1, 5, 6, 7, 8 en 9 van deze statu

ten is op de raad van commissarissen zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, en - 
met dien verstande dat leden van de raad van bestuur slechts toegang heb — 
ben tot de vergaderingen van de raad van commissarissen indien zij daartoe 
door de raad van commissarissen zijn uitgenodigd. ------------------------------

3. Een lid van de raad van commissarissen dat bij een voorgenomen besluit —
een (schijn van) tegenstrijdig belang heeft, meldt dit terstond aan de voorzit 
ter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante in
formatie. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (schijn - 
van) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter 
van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante infor — 
matie. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het be - 
trokken lid van de raad van commissarissen of er sprake is van belangenver 
strengeling en hoe daarmee wordt omgegaan..................................................

4. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadsla —
ging of besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Echter, — 
wanneer alle leden van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang 
hebben, wordt het besluit wel genomen door de raad van commissarissen en 
geldt de eerste volzin van dit lid niet.------------------------------------------------

5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten van de raad
van commissarissen genomen met volstrekte meerderheid van de uitge------
brachte stemmen met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

Commissies................................................................................ .............................
Artikel 14...................................................................................................................
1. De raad van bestuur kan - al dan niet uit zijn midden - commissies samen— 

stellen, die een door de raad van bestuur te bepalen taak hebben. De raad — 
van bestuur kan bij reglement nadere regels geven voor deze commissies. -

2. De raad van commissarissen kan uit zijn midden commissies samenstellen,
die een door de raad van commissarissen te bepalen taak hebben. De raad — 
van commissarissen geeft bij reglement nadere regels voor deze commis-— 
sies.---------------------------------------------------------------------------------------

Centrale ondernemingsraad. Centrale cliëntenraad------------------------------------
Artikel 15.-------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van bestuur stelt, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en 

3 van de Wet op de ondernemingsraden, een centrale ondernemingsraad in.
2. De raad van bestuur stelt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de -

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, een centrale cliëntenraad - 
in.------------------------------------------------------------------------------------------

Enquêterecht----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 16,..................................................................................................................

Blad 13



Blad 14

1. De centrale cliëntenraad van de stichting is bevoegd tot het indienen van een
schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Am - 
sterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van - 
zaken van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen zoals be — 
doeld in artikel 345 Boek 2 Burgerlijk Wetboek........ —------------------------

2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345
Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van aange
legenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstel 
Üngen respectievelijk de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg door de 
(centrale) cliëntenraad casu quo klachtencommissie van de stichting kunnen 
worden behandeld....................................................................... -.....................

Boekjaar en jaarstukken.------------------------------ ----------------------- --------------
Artikel 17.-..................................... —------------------- ---------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.----------------
2. De raad van bestuur is verplicht' van de vermogenstoestand van de stichting

en de met de stichting verbonden rechtspersonen en van alles betreffende de 
werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze — 
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daar
toe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige 
wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van 
de stichting kunnen worden gekend.-------------------------------------------------

3. De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting op, waarin opgenomen de -
begroting van de met de stichting verbonden rechtspersonen. De begroting 
behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.----------------------

4. De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks binnen zes - 
maanden na afloop van het boekjaar aan de raad van commissarissen reke — 
ning en verantwoording af van het in het afgelopen boekjaar gevoerde be —
heer en biedt daarbij de jaarrekening ter goedkeuring door de raad van------
commissarissen aan............................................................................................

5. De raad van commissarissen zal een registeraccountant in de zin van artikel
393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of een organisatie waarin zoda
nige accountants samenwerken aanwijzen, die de jaarrekening zal onder — 
zoeken. Deze accountant brengt verslag uit omtrent dat onderzoek en stelt - 
de verklaring en mededeling op welke ingevolge de wet door een accountant 
dienen te worden opgesteld. De opdracht daartoe wordt verleend door de — 
raad van commissarissen. Gaat de raad van commissarissen niet over tot het 
verlenen van zodanige opdracht, dan wordt deze door de raad van bestuur - 
verleend. De opdracht aan de accountant kan worden ingetrokken door de — 
gene die haar heeft verleend, maar in ieder geval door de raad van commis - 
sarissen. De raad van commissarissen stelt de beloning van de accountant - 
vast.------------------------------------------------------------ ---------------------------

6. De raad van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boe—
ken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewa
ren. ............................ ........................................................... .............................

7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op pa —
pier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere ge — 
gevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging ge— 
schiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens ge 
durende de volledige bewaartijd beschikbaar- zijn en binnen redelijke tijd — 
leesbaar kunnen worden gemaakt. —..............................................-................
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Reglementen..........................................................................................................
Artikel 18,-------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden -

gegeven over het functioneren van de stichting en haar raad van bestuur, — 
vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, doch niet dan nadat de raad van - 
commissarissen zijn schriftelijke goedkeuring heeft verleend. ----------------

2. De raad van commissarissen is bevoegd reglementen, waarin nadere regels
worden gegeven over de raad van commissarissen, vast te stellen, te wijzi - 
gen of op te heffen, met dien verstande dat dergelijke besluiten slechts ge— 
nomen kunnen worden met ten minste drie/vierde meerderheid van de uit— 
gebrachte stemmen............................................................................................

Statutenwijziging......................................................................................................
Artikel 19.--------------------------------------------------------------------------------------
1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, doch niet dan nadat

de raad van commissarissen zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring — 
heeft verleend en slechts met inachtneming van het in dit lid bepaalde. De - 
raad van bestuur is slechts bevoegd artikel 4 lid 1 sub d, artikel 2 lid 2 sub h, 
artikel 11 lid 3 sub c en/of artikel 6 lid 7 en/of deze volzin van de statuten te 
wijzigen indien de ledenraad van de Ledenvereniging daaraan zijn vooraf — 
gaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend.............................................

2. Een besluit van de raad van bestuur tot statutenwijziging kan slechts geno -- 
men worden met ten minste drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte —
stemmen in een vergadering van de raad van bestuur waarin ten minste----
twee/derde van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegen------
woordigd zijn. Is in een vergadering van de raad van bestuur waarin een be
sluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, -- 
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder — 
dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke — 
tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid 
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze ver— 
gadering ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig 
of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet — 
worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden 
genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de — 
raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaal
de in artikel 8, vierde lid, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit 
tot statutenwijziging niet van toepassing.-------------------------------------------

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statuten wijzi-—
ging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient 
een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voor - 
gestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de 
oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken........... .......................

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële ak
te is opgemaakt. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd de akte van - 
statutenwijziging te doen verlijden. De raad van bestuur is bevoegd ook an - 
deren te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.----------

5. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van
de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het — 
handelsregister.--------------------------------------------------------------------------

Ontbinding en vereffening.................................................................................. —
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1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden doch niet dan na —
dat de raad van commissarissen zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
heeft verleend.-------------------------------------- -------------------- --------------—

2. Op het besluit van de raad van bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het 
tweede en derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.

3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de
leden van de raad van bestuur vereffenaars van het vermogen van de ont— 
bonden stichting.------------------------------------------------------------------------

4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding als -
mede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van 
een lid van de raad van bestuur worden verlangd.--------------------------------

5. Een eventueel batig saldo van de stichting kan slechts overeenkomstig het - 
doel van de stichting en met inachtneming van artikel 4 Uitvoeringsbesluit 
vennootschapsbelasting 1971 of een daarvoor in de plaats gekomen rege— 
ling, worden besteed. Uitkeringen kunnen derhalve uitsluitend plaatsvinden
aan:........................................................ ........................................... .................
a. een vrijgesteld lichaam als bedoeld in artikel 5 lid 1, aanhef en onder—

deel c Wet op de Vennootschapsbelasting of een daarvoor in de plaats - 
gekomen regeling; of-------------------------------- -------------------------- -

b. een lichaam dat een algemeen maatschappelijk belang behartigt; met -
dien verstande dat ....... ......................... ......................... .........................

c. indien de stichting op het moment van de ontbinding voldoet aan de re
gelgeving met betrekking tot de Algemeen Nut Beogende Instelling — 
(“ANBI”) of een daarvoor in de plaats gekomen regeling, uitkering — 
slechts zal plaatsvinden aan een lichaam als hiervoor onder a. of b. be
doeld, dat een soortgelijke doelstelling heeft en tevens wordt aange----
merkt als ANBI. ------- ---------------------- ------------------- ----------------

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de veref
fening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de — 
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aan 
kondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting — 
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".----------------------------------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ge—
gevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven j aren nadat de - 
stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbin - 
dingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht 
dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam 
en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. -.....................

BIJLAGEN---------------------------- ------------------------------ ------------------------
notulen Stichting Espria;--------------------------------------------------------------
goedkeuringsbesluit raad van commissarissen;------------------------------ -----
notulen ledenvergadering Espria Ledenvereniging. —.....................................

SLOT.................................................................................................... ...................
WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.................................................................................................................... -
De comparante is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opge— 
geven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van 
de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgeno - 
men en met de inhoud in te stemmen.--------------------------------------- -------------
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Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst dooi
de comparante en vervolgens door mij, notaris.......................................................
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:




