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STATUTENWIJZIGING

Heden, op de datum als in het slot dezer akte vermeld, verscheen voor mij, -----
Mr Antonius Gerardus Hermanus Maria Res, kandidaat-notaris, wonende te

Alkmaar, hierna te noemen: notiaris, als plaatsvervanger Van Mr FREDERIK
JOHANNES BRONS, notaris ter standplaats Bergen (Noord-Holland):
de heer Marie Alexander van Rhiin, theoloog, geboren te Hengelo op zes mei

negentienhonderd dertig, wonende te 1861 PG Bergen (Noord-Holland), Sluislaan

17, gehuwd
te dezen handelende in zijn hoedanigheid van voozitter van het bestuur van de te
Bergen (Noord-Holland) gevestigde stichting:'STICHTING MIDDEN OOSTEN

COMMUN ICATIE PROJECT'I. ----_-_
De comparant verklaarde: ----*
- dat in de bestuursvergadering, gehouden te Bergen (Noord-Holland) op dertig

december negentienhonderd tweeënnegentig van genoemde stichting, opgericht bij

akte op twee december negentienhonderd zesenzeventig verleden voor genoemde

notaris Brons, is besloten tot wijziging van de statuten van de stichting als hierna
volgt en de comparanten aan te wijzen tot bestuursleden ter realisatie hiervan,

blijkende van gemeld besluit uit een uittreksel van de notulen van het in die

vergadering verhandelde, als aan deze akte gehecht. ------
De comparant verklaarde derhalve de statuten der stichting gewijzigd vast te
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Artikel 1: ------
1. De stichting is genaamd: 'Stichting C.O.M.E.' -----
2. Zij is gevestigd te Bergen (Noord-Holland).----
3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

DOEL/]/ERMOGEN
Artikel 2: ------
1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de ontmoeting met mensen in

het Midden Oosten en het bevorderen van onderlinge communicatie van

mensen in het Midden Oosten, teneinde voonvaarden te scheppen voor een
wederzijds verstaan/beg rip.----

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:-----
a. het organiseren van conferenties, seminars en ontmoetingen;------
b. het uitbouwen en zo mogelijk intensiveren van onderlinge kontaktmo-

gelijkheden;--------
c. alle overige aktiviteiten, die het vorenomschreven doel dienen.-------

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ----
subsidies en donaties; -------
schenkingen, erfstellingen en legaten;--
vergoedingen voor verleende diensten;
alle overige verkrijgingen en baten

BESTUUR
Artikel 3: ------
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven

aantal van tenminste drie leden en ten hoogste negen leden.
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Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het vorenstaande -
door het zittende bestuur bepaald.

Z. Het bestuur kiest uit zijn midden een voozitter, secretaris en penningmees-

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon

worden verenigd.
Zij vormen het dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks bestuur stellen

elk jaar hun functie ter beschikking, maar zijn terstond herkiesbaar.--------
g. Het bestuur kan aan één of meer bestuursleden of functionarissen bepaalde

taken opdragen en zich laten bijstaan door, door het bestuur uit te nodigen,

adviseurs.
EIND E BESTU U RSLIDMAATSCHAP

Artikel 4: ------
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

door overlijden; ----
door verklaring in staat van faillissement, door aanvrage van surséance van

betaling, door onder curatelestelling oÍ door verlies op enige andere wijze

van het vrije beheer over vermogen;
door ontslag door de rechtbank; --

door een besluit daartoe genomen in een voor dat doel speciaal bijeenge-

roepen bestuursvergadering, welk besluit genomen dient te worden met

algemene stemmen min één.
VAGATURE(S) -----

Artikel 5: ------
1. Wanneer in het bestuur een vacafure is ontstaan dan zal daarin door de

overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming

van een nieuw bestuurslid
Z. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de

benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten

komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden

nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien zal die voorzie-
ning geschieden door de rechtbank op vezoek van iedere belanghebbende

of op vordering van het Openbaar Ministerie,------
g. lndien in het bestuur één oÍ meer vacatures bestaan, blijven de overblijvende

bestuursleden mits tenminste twee niettemin een volledig bevoegd

college vormen, onverminderd hun verplichting om zo spoedig mogelijk in de

vacature te doen voozien.
BEVOEGDHEID --_-

Atikel 6: ------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,

vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hooÍdelijk mede-

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid-

stelling voor de schuld van een derde verbindt, mits het besluit daartoe

genomen wordt met algemene stemmen in een vergadering waarin alle be-
ótuurders aanwezig oÍ - middels schriftelijke volmacht - door een medebe-

stuurslid vertegenwoordigd zijn. -----
VERTEGENWOORDIGING
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Artikel 7= ------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
Z. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk

handelende bestuursleden. ------
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook

aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te verte-
genwoordigen. ------
Bestuursleden genieten geen bezoldiging, doch kunnen de door hen ten

behoeve van de stichting gemaakte onkosten in rekening brengen; functiona-
rissen genieten wel bezoldiging. ----
BESTU U RSVERGADER!NGEN

Artikel 8: ------
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of diegene die hem als

zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst achten' -
De seCretaris roept op tot vergaderingen. Hii maakt van het ter vergadering

verhandelde en beslotene notulen op die door hem en de voorzitter worden

ondertekend. Bij ontstentenis of belet van de secretaris wijst de voorzitter

een ander bestuurslid voor deze taak aan. ---:-------
leder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken

en door hem te ondertekenen copie van de notulen.
De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmach-

tigd mede-bestuurslid ter vergadering te doen vertegenwoordigen. --------
Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen.

ln het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem

schriftelijk uitbrengen
STEMMINGEN ---___

Artikel 9: --
1. Tenzij in de statuten anders bepaald, worden besluiten genomen met een

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij van het

bestuur ten minste de helft van de leden aanwezig is. leder bestuurslid heeft

het recht tot het uitbrengen van één stem.

3.

2. De stemmingen geschieden mondeling tenzij een bestuurslid schriftelijke

stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorlooÍd indien geen der

bestuursleden zich daartegen verzet.
Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid

worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben' lndien ook

dan geen meerderheid wordt verkregen zal bij een tussenstemming worden

beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussen-
stemming of herstemming de stemmen dan beslist het lot.

lndien een Voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als

veruorpen beschouwd
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ---*

4.

: NTXENING EN VERANTWOORDING -_--_
iArtikel 10: -----
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaat. ------

De penóingmeester houdt van de vermogenstoestand van de stichting

zodanig aaÀtekening dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen

kunnen worden gekend.
Uiterlijk in de màand maart van elk jaar wordt een bestuursvergadering (de

jaarvergadering) gehouden waarin onder andere:
2.
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a. de secretaris verslag doet over de activiteiten van de stichting in het
aÍgelopen boekjaar;

b. de penningmeester verslag doet van in het aÍgelopen boekjaar gevoerd
beheer, door middel van het overleggen van een staat van baten en
lasten, alsmede een balans per het einde van het afgelopen boekjaar,
een en ander, voor zover het besfuur zulks wenst, voorzien van de
nodige bescheiden en bewijsstukken.

3. Binnen drie maanden na aÍloop van het boekjaar stelt het bestuur de jaar-
stukken vast. ----

4. Het bestuur bewaart de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden
gedurende een periode van tien jaar. -,-------5. De penningmeester legt tijdig een begroting voor het nieuwe jaar ter goed-
keuring aan het bestuur voor.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ------

Artikel 11: -----
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en daarin al die zaken
regelen die naar zijn mening daarvoor in aanmerking komen. Het huishoudelijk
reglement kan geen bepalingen inhouden welke in strijd zijn met deze statuten oÍ
de wet, ook niet waar deze laatste slechts bepalingen van regelend recht in-
houdt.

STATUTENWIJZIGING
AÉikel 12:
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----

Het besluit daartoe kan slechts genomen worden met een algemene stem-
men min één, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn door een schriftelijk gevolmachtigde.
Zijn niet alle bestuursleden aanwezig oÍ vertegenwoordigd, dan wordt binnen
twee weken daarna, doch niet eerder dan één week na de eerste vergade-
ring, een tweede bestuursvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel zoals het in de vorige bestuursvergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursle-
den, kan worden besloten met algemene stemmen min één.-----

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
De bestuurders zíjn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijzi-
ging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken onder welks ressort de stichting haar zetel heeft.
ONTBINDING ---__

Artikel 13: -----
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in het voorgaande
artikel van deze statuten is bepaald ten aanzien van een besluit tot wijziging
van de statuten.

2. De stichting wordt bovendien ontbonden: -------
a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door

opheffing van het Íaillissement wegens de toestand van de boedel; ---b. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.--
VEREFFENING

Artikel 14: ------1. De vereffening geschiedt door het bestuur. -------
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De stichting blijft na haar ontbínding voortbestaan indien en voor zover dit
nodig is voor de vereffening van haar zaken
Gedurende de verefÍening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk en nodig van kracht
Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden aan de
overgebleven bezittingen van de stichting.zal worden gegeven, met dien
verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, hetwelk zoveel
mogelijk het doel der stichting nabij komt.
SLOTBEPALING

Artikel 15: -----
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voozien, beslist het
bestuur.
De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,
lN MINUUT OPGEMAAKT, ondertekend door de comparant en mij, notaris,
onmiddellijk na zakelijke opgave van de inhoud daarvan aan de comparant en
beperkte voorlezing - hebbende de comparant verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen ls VERLEDEN TE BERGEN (NooRD*HoLl-AND) op vierenrwintig
februari negentienhonderd drieënnegentig. -----
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