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STATUTENWIJZIGING
Stichting Exploitatie Vakantiehuizen
Prinses Beatrix Spierfonds
(na statutenwijziging genaamd:
Stichting Vakantiehuizen
Prinses Beatrix Spierfonds)
_
Heden, zevenentwintig juni tweeduizend negentien (27-06-2019), is voor mij, mr.
___________________
Daniël Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar, verschenen:
______
mevrouw Saskia Regina Beekma, geboren te Leiden op achtentwintig april
_____
negentienhonderdvierenzestig (28-04-1964), werkzaam ten kantore van mij,
______
notaris, kantoorhoudende te 2242 HW Wassenaar, Molenplein 10, te dezen
___________________
handelend onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris.
___________________
De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard dat:
______________
a. het bestuur van de stichting: STICHTING EXPLOITATIE
_____
VAKANTIEHUIZEN PRINSES BEATRIX SPIERFONDS, statutair
_
gevestigd te 's-Gravenhage, met adres 2585 AS 's-Gravenhage, Javastraat 86,
____
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
___
nummer 41160099, hierna te noemen: 'de Stichting', op eenentwintig juni
_______
tweeduizend negentien (21-06-2019) in een op deze datum gehouden
__
vergadering heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen
____
alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. Van
_
voornoemde besluiten blijkt uit de notulen van het verhandelde in voormelde
________________
vergadering, welke notulen aan deze akte worden gehecht.
________
b. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op tien
__
september tweeduizend twaalf (10-09-2012) voor mr. M. Bijkerk, (destijds)
_____________________________________
notaris te Amsterdam, verleden.
____
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,
______
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte
__________________________________________
algeheel te wijzigen als volgt:
_____________________________________________________
Naam en Zetel.
__________________________________________________________
Artikel 1.
___
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Vakantiehuizen Prinses Beatrix
_____________________________________________________
Spierfonds.
____________________________________
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
______________________________________________________________
Doel.
__________________________________________________________
Artikel 2.
_________
1. De stichting heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, bezwaren,
___
exploiteren, huren en verhuren van onroerende zaken in het bijzonder van
_
vakantiewoningen, één en ander ten behoeve van personen die lijden aan één
_____
van de ziektebeelden die onder de doelstelling van de te 's-Gravenhage
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gevestigde stichting: Stichting Prinses Beatrix Spierfonds, hierna: het Fonds,
__
vallen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
_____________________________________________
bevorderlijk kan zijn.
_______
2. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar
_
activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te
_____________________________________________________
bevorderen.
_____________________________________________________________
Duur.
__________________________________________________________
Artikel 3.
_____________________________
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
___________________________________________________________
Bestuur.
__________________________________________________________
Artikel 4.
_
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid, te benoemen door
_________________
het Fonds. Het Fonds stelt het aantal bestuursleden vast.
_________
2. Het Fonds is bevoegd zich zelf tot (enig) bestuurslid te benoemen.
________________________
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
__
4. Mocht het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaan dan
________________________________________________
blijft het bevoegd.
_____
5. Bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de
_________
stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch
____________________________________________________
onmiddellijk.
6. Bestuursleden kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als
______________________________________
ware het hun eigen vermogen.
______________________________
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.
__________________________________________________________
Artikel 5.
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid dit nodig
___________________________
acht; zij worden gehouden te 's-Gravenhage.
___
2. De oproeping tot een vergadering geschiedt door of namens het bestuur bij
_
brieven te verzenden ten minste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping
_________________________
en die van de vergadering niet medegerekend.
__
3. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te
__________________________________________
behandelen onderwerpen.
_
4. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
______________________
tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven.
____
5. Ieder lid heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden
______________________________________
geacht niet te zijn uitgebracht.
_______
6. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe
gemachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat
_____________
een bestuurslid nooit meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
_________
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
_______________
bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel uitspreken.
_________________________________________________
Vertegenwoordiging.
__________________________________________________________
Artikel 6.
_______
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
________________________________________________
Bestuursbevoegdheid.
__________________________________________________________
Artikel 7.
___
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van
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_
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 derde verbindt.
___________________________________________
Einde bestuurslidmaatschap.
__________________________________________________________
Artikel 8.
_______________________________________
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
____________________________________
a. door schriftelijke ontslagneming;
____________________
b. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
_______________________________________
c. door ontslag door het Fonds;
________
d. door overlijden dan wel ontbinding indien het een rechtspersoon is.
__________________________________________________________
Boekjaar.
__________________________________________________________
Artikel 9.
________________________________
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
________________________________________________________
Jaarstukken.
_________________________________________________________
Artikel 10.
_
1. Per het einde van het boekjaar worden de boeken afgesloten. Daaruit worden
een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt. De jaarstukken worden
___
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur en aan het
__
Fonds aangeboden, vergezeld van een rapport over deze stukken, opgesteld
______________________
door een door het bestuur aangewezen accountant.
___________________
2. De jaarstukken worden door het bestuur goedgekeurd.
________________________________________
Statutenwijziging en ontbinding.
_________________________________________________________
Artikel 11.
___
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden.
___
Een besluit daartoe dient te worden genomen met een meerderheid van ten
__
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin
__
ten minste drie/vierde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd
___________________________________________________________
zijn.
_
2. Indien in de vergadering bedoeld in lid 1 niet alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, wordt op een termijn van ten minste acht dagen en ten
______
hoogste dertig dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering
_____
gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde
___
bestuursleden een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid
_________________
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
___
3. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting
______________________
behoeft voorafgaande goedkeuring van het Fonds.
_____________
4. Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot
___
statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.
_______________________________________________________
Vereffening.
_________________________________________________________
Artikel 12.
____________________________
1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
_____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor
________________________________________
zoveel mogelijk van kracht.
_______
3. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het
______________
overschot na vereffening vast. De bestemming is volledig in
__
overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het
_______________________________________
overschot besteed wordt aan:
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__
een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de
_____
Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats
______________
tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of
___
b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
________
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
_
Bij het besluit tot ontbinding wijst het bestuur tevens een bewaarder voor de
__
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting
___________________________________________________________
aan.
_____________________________________
EINDE STATUTENWIJZIGING.
_______________________________________________
SLOTVERKLARING
__________
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde verder nog:
_
dat zij door mij, notaris, is gewezen op de gevolgen die uit onderhavige akte
________________________________
voortvloeien of kunnen voortvloeien;
____
dat zij tijdig voor de ondertekening van de onderhavige akte een ontwerp
__________________________________________
daarvan heeft ontvangen.
______________________________________________________
SLOT AKTE
__
De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het
_________________
hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
_________________________________________________
WAARVAN AKTE
_______
is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
__
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en
een toelichting daarop, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
________
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
_
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
____________________________________
persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
a.

