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S TAT U T E N W I J Z I G I N G

Heden, vier juni tweeduizend dertien, verscheen voor mij,
Mr Marcus Johannes Sprenkels, notaris te Wijk bij Duurstede;
de heer Franciscus Johannes Maria Ros, geboren te Bome op dertigjanuari
negentienhonderd zevenenveertig.
wonende te (7064 CX) Silvolde, Wezelhof 17,
'te dezen handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de te Gemeente Groningen

gevestigde stichting: FRIEDRICH WEGENER STICHTING KORTWEG -GENOEMD STICh llNG FWS. feitelijk gevestigd te (7064 CX) Silvolde, Wezelhof17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord
Nederland onder nummer 41011673.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde, dat de algemene bestuursvergadering -

van voormelde stichting gehouden te Utrecht op twintig april tweeduizend dertien - besloten heeft de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, waarvan blijkt uit de notulen van die vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht-Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de
statuten van voormelde stichting te wijzigen en gewijzigd vast te stellen als volgt: -"NAAM, DUUR EN ZETEL
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Vasculitis Stichting.
2 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft haar zetel in de gemeente —
U t r e c h t .

DOEL

-

Artikel 2

De stichting stelt zich ten doel:

het informeren van patiënten en hun naasten over de diverse verschijningsvonnen van Vasculitis (hierna te noemen: Vasculitis) de gevolgen van deze ziektebeelden, de medicatie en haar bijwerkingen;

het versterken van onderlinge contacten tussen patiënten met Vasculitis;
het informeren van huisartsen, specialisten en hulpverleners over Vasculitis; —
het bevorderen en ondersteunen van research naar Vasculitis;
het bundelen van belangen van de diverse geassocieerde ziektebeelden van —
Va s c u l i t i s ;

het behartigen van de belangen van haar eigen organisatie en van de hierboven
genoemde betrokkenen bij Vasculitis en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het
bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
M I D D E L E N
Artikel 3
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infommtieverstrekking aan en telefonische opvang van (nieuwe) Vasculitis- - - patiënten
en
hun
naasten;
inschakeling van contactpersonen;
de organisatie van contactdagen;
instelling van commissies en werkgroepen;

—

infommtieverstrekking aan en contacten met (organisaties van) huisartsen, - - - specialisten en hu lp
inschakeling van deskundigen;

ver

Ijgners;

•

■ - . het nastreven van een goede samenwerking met en deelnemen aan activiteiten van ^ ■ andere organisaties van chronisch zieken;
(financiële) ondersteuning van research of personen betrokken bij research op het t e r r e i n v a n Va s c u l i t i s ;
andere middelen;

bovenstaande voor zover in het belang van de doelstelling.
G E L D M I D D E L E N
Artikel 4

De geldmiddelen van de stichting zullen bestaan uit:
contributies endonaties;

subsidies;

giften, schenkingen, legaten;
bijdragen van sponsors;
andere baten.
BESTUUREV

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 5

L De stichting wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur bestaande uit minimaal —
vijf en maximaal negen leden en een Dagelijks Bestuur, bestaande uit tenminste drie en maximaal vijfleden.
2. Het aantal leden van het Algemeen Bestuur dient voor tenminste een/derde te ""
bestaan uit patiënten met Vasculitis.

3. De leden van het Algemeen Bestuur worden benoemd voor een zittingsperiode van
vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode opnieuw voor eenzelfde periode
benoembaar.

4. Benoeming of herbenoeming van bestuursleden gebeurt door het zittend Algemeen
Bestuur met in achtneming van het gestelde onder lid len2hierboven.
5. Een bestuurder deflingeert, onverminderd het in de wet bepaalde:

a door periodiek aftreden zonder herbenoeming;
b. door vrijwillig aftreden en/of opzegging door het bestuurslid;
c. door het in laacht van gewijsde gaan van een rechterlijke uitspraak, waardoor een lid van het bestuur de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; """
d. door overlijden.

6. Het Algemeen Bestuur is bevoegd, in een daartoe uitdrukkelijk bijeen geroepen —
vergadering, - mits tenminste drie/vierde van het aantal fimgerende bestuursleden aanwezig is en met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte

- 3 stemmen vóór een daartoe strekkend voorstel stemmen eoi of meer bestuurders

van het Algemeen of Dagelijks Bestuur van hun functie te ontheffen. Een dergelijke
vergadering kan niet eerder dan veertien dagen na toezending van de oproeping -

worden gehouden. De betrokken bestuurder(-s) heefl/hebben het recht, in persoon of bij vertegenwoordiging, door het Algemeen Bestuur te worden gehoord, —

voordat een dergelijk besluit wordt genomen.
7. Het Algemeen Bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester. Deze drie leden maken deel uit van het Dagelijks Bestuur. —
Daarnaast kan het Algemeen Bestuur nog maximaal twee leden benoemen tot het —
Dagelijks Bestuur.

& Bij het ontstaan van één of meer vacature(s) in het Dagelijks Bestuur dienen de ' ~

overige bestuurders zo spoedig mogelijk middels een benoeming in de vacature(s) te

voorzien.

—

9. Het Algemeen Bestuur stelt het beleid en het werkplan van de stichting vast en keurt

de begroting en de verantwoording goed.
10. Het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en houdt zich bezig met het uitvoeren van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid, werkplan
en de begroting, het voorbereiden van de Algempinpi RpRtinirRVftrgaflPiringpn pn mpf de overige activiteiten van de stichting.

11. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk —
handelende leden van het Dagelijks Rfistiiiir, waarvan één kernlid zijndfi de
voorzitter, secretaris of penningmeester.

12 Alle besluiten, genomen in strijd met het vorige lid, zijn ten aanzien van de - - aansprakelijkheid van de stichting nietig en binden de stichting niet.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 6

L Het Dagelijks Bestuur vergadert tenminRte vijfmaal perjaar^ h(>t Algpmppn Rpctiiiir
vergadert tenminste twee maal per jaar.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer het Dagelijks Bestuur dit wenselijk acht of indien tenminste drie andere bestuursleden daartoe -

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de secretaris
het verzoek richten. Indien de secretaris aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft
in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met -inachtneming van de vereiste fommliteiten.

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de secretaris, tenminste zeven ' - - dagen van tevoren, de dag der oproeping en die ter vergadering niet meegerekend, doormiddel van oproepingsbrieven.

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats ai tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.-- —

5. In eoi vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien —
tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig of""
vertegenwoordigd is.
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6. Een voorstel tot ontbinding der stichting kan slechts genomen worden in de —
Algemene Bestuursvergadering met algemene stemmen, ook al zijn de door de
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet
in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij zijn - - afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
8. leder lid van het bestuur heeft ter vergadering één stem.
9. Tenzij in de statuten anders is bepaald worden besluiten genomen met gewone

meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
10. Blanco stemmen zijn ongeldig.

11. Wanneer de formaliteiten voor het bijeenroepen of houden van een vergadering niet
in acht genomen zijn, kan slechts met algemene stemmen van alle in functie zijnde
bestuursleden rechtsgeldig worden besloten.

12 Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kan slechts worden
genomen wanneer het voorgeschreven minimum aantal bestuursleden in functie is. 13. Stemmingen geschieden mondeling of cp verzoek van één of meer bestuursleden, schriftelijk.
FINANCIEEL

-

BEHEER

Artikel ^
L Het boekjaar is gelijk aan het kalenderj aar.

2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige —
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en - - verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Voor één juni na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester een balans
en een winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar opgemaakt.
4. Deze jaarstukken worden, vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en de
gang van zaken in het betreffende boekjaar, dit laatste verslag qp te maken door de

secretaris, ter akkoordbevinding voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
5. De jaarstukken worden na akkoordbevinding door de voorzitter en secretaris van het Algemeen Bestuur ondertekend.
6t Het bestuur is verplicht de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende
bescheiden zeven jaar lang tebewaren.

7. Van eikjaar maakt de penningmeester een financiële begroting voor het komende jaar tijdig op en legt deze aan het Dagelijks Bestuur ter vaststelling voor, zulks ter veiligstelling van subsidieverzoeken.
REGLEMENT
Artikel

8

-

L Het Algemeen Bestuur is bevoegd een reglement vast stellen, waarin de
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het Algemeen Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

-

ONTBINDING OF VEREFFENING

Artikel 9

L Het Algemeen Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te
nemen besluit is het bepaalde in artikel 6 lid 5 en 6 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar nnthinHing ynnrthftstaan vnnr znver dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk --besteed overeenkomstig het doel van destichting.

6l Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting berusten onder de jongste vereffenaar.
S L O T B E PA L I N G E N

Artikel

10

—

In alle gevallen waarin de Wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur." - De comparant, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte:

dat hij, in voormelde hoedanigheid, door voormelde algemene bestuursvergadering
is gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte teconstateren.

De comparant is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de comparant is door mij, " "
notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARV AN AKTE in minuut is verleden te Wijk bij Duurstede, op de datum als in het
hoofd van deze akte vemrnld.

De zalcelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en vóór het - verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onnüddellijk daarna, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
U I T G E G E V E N V O O R A F S C H R I F T:

