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20120250
REP.NR. 4.359

STATUTENWIJZIGING
STICHTING NEPAL

Heden, twa aIf november--------------------------------------------------------------------------
tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Hendrik Jan Hettema, notaris te -----
Harlingen: --------------------------------------------------------------------------------------------
mevrouw Suzanne Kuiken, geboren te Harlingen op vijftien januari ------------------
negentienhonderd negenenzeventig, ter dezer zake domicilie kiezende ten --------
kantore van mij, notaris, aan de Zuidoostersingel 51, 8861 GD Harlingen, volgens
haar verklaring ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde - waarvan ----
blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte is gehecht - -
van: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. de heer Krijn de Best, wonende Le Moulin Robin-Dennis, 87440 La Chapelle,

Montbrandeix, Frankrijk, geboren te Velsen op vijf april negentienhonderd ---
tweeënvijftig, paspoortnummer NPLRCHDJ7, afgegeven op de ambassade -
van Parijs op zestien december tweeduizend negen, gehuwd;--------------------

2. de heer Nathan Hornstra, wonende te 8855 RX Sexbierum, Getswerdersyl 1,
geboren te Ijlst op achttien november negentienhonderd eenenzeventig, ----
rijbewijsnummer 4130643701, afgegeven te Franeker op zeven juli ------------
tweed uizend tien, geh uwd; -----------------------------------------------------------------

bij het verstrekken van de volmacht handelend als voorzitter respectievelijk -------
penningmeester van de stichting: Stichting Nepal, statutair gevestigd te ------------
Hilversum, kantoorhoudende Noorderhaven 47, 8861 AK Harlingen en -------------
alszodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend. ----------------------------
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en --------
Flevoland onder nummer 41194392. ----------------------------------------------------------
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: ---------------------------------------
Gemelde stichting is opgericht bij akte, verleden op twaalf februari -------------------
negentienhonderd drieënnegentig voor een waarnemer van mr. G.H.Denninger, -
notaris te HiIversu m. -------------------------------------------------------------------------------
Nadien zijn de statuten niet gewijzigd. --------------------------------------------------------
In de bestuursvergaderingen gehouden op tien juni tweeduizend twaalf en op drie
november tweeduizend twaalf, is besloten de artikelen 2, 6, 7, 8 en 10 van de ----
statuten te wijzigen en de veranderingen/-aanvullingen bij notariële akte vast te -
leggen. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit worden hierbij gemelde artikelen 2, ---
6,7,8 en 10 van de statuten gewijzigd en alsvolgt vastgesteld:-------------------------
[)()el---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting stelt zich ten doel: ------------------------------------------------------------------
1. primair:---------------------------------------------------------------------------------------------
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het stimuleren en doen stimuleren van onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in ---
alle landen ter wereld in het algemeen, doch in het bijzonder in de staat Nepal ---
(Azië), doch zonder het oogmerk daarmee winst te behalen indien deze winst niet
voor de vervulling van de doelstellingen van de stichting is bestemd;-----------------
2. secundair, in het kader van het sub 1 omschrevene:-----------------------------------
het samenstellen en verzorgen van projecten in het algemeen vanuit een ----------
universele visie op mens en maatschappij, gefocust op onderwijs; --------------------
een en ander ondermeer door: ------------------------------------------------------------------
a. het door middel van haar projecten en andere publikatievormen voorlichten -

over en stimuleren van het verkrijgen van respect voor en besef van het -----
milieu en de natuur en het op gang brengen en bevorderen van het ------------
bewustwordingsproces bij alle groepen van de bevolking in het algemeen in
de ontwikkelingslanden en in het bijzonder in Nepal, waarbij bijzondere en --
extra aandacht zal worden gegeven aan de leefomgeving van de --------------
oorspronkelijke inwoners en het behoud daarvan;------------------------------------

b. het door middel van haar projecten en andere publikatievormen uitdragen ---
van, promoten van, voorlichten over en stimuleren van onderwijs en -----------
ontwikkelingshulp, in welke uitings- casu quo verschijningsvorm dan ook, ----
waaronder het (doen) uitgeven van folders, brochures, tijdschriften en --------
dergelijke; ---------------------------------------------------------------------------------------

c. het verlenen van materiële en immateriële diensten, alsmede steun aan ------
projecten in welke vorm dan ook die bijdragen aan respectievelijk --------------
bevorderlijk zijn voor de onderwijs, scholing, educatie en behoud van de -----
natuurlijke leefbronnen in de ontwikkelingslanden in het algemeen en in ------
Nepal in het bijzonder; -----------------------------------------------------------------------

d. het door middel van haar projecten en andere publikatievormen scheppen --
van randvoorwaarden voor het behoud en de bescherming van de natuur in -
al haar vormen en facetten, planten, dieren, bodem, water, lucht en -----------
landschap in onderlinge samenhang, alsmede voor het streven naar respect
voor natuurlijke levensprocessen en het stimuleren ervan, waarbij de natuur
en het milieu zoveel mogelijk in hun waarde worden gelaten en bedreigingen
zoveel mogelijk worden afgewend en geminimaliseerd; ----------------------------

e. het verlenen van materiële en immateriële steun en diensten aan --------------
respectievelijk het bijeenbrengen van gelden tot steun aan en -------------------
verwezenlijking van projecten in welke vorm dan ook die bijdragen aan -------
respectievelijk bevorderlijk zijn voor de doelstellingen van de stichting, voor -
de geestelijke ontplooiing, en ontwikkeling van de inwoners op het gebied ---
van onderwijs, miIieu en natu ur;-----------------------------------------------------------

f. het op informatieve en educatieve wijze benadrukken van de --------------------
verantwoordelijkheid van alle groepen van de bevolking voor het behoud van
een natuurlijke leefomgeving, vanuit een zuiver ontwikkelings-, educatief en -
miIieu-oog punt; --------------------------------------------------------------------------------

g. het houden, beheren en administreren van aandelen in naamloze en ----------
besloten vennootschappen en het voeren van directie over ondernemingen,
die verband houden met voormelde doelomschrijving. ------------------------------
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3. Al hetgeen met het voorgaande verband houdt, dan wel daaraan in de meest -
ruime zin bevorderlijk kan zijn, ongeacht grenzen. -----------------------------------------
Bestu u r-----------------------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1.De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie -----
nat uurlijke pers0nen. ------------------------------------------------------------------------------
2.Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ------------
pen ningmeester. ------------------------------------------------------------------------------------
De functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen in één --------
pers0 0 n wo rden ve renigd.------------------------------------------------------------------------
3.0e bestuursleden worden benoemd door het (zittende) bestuur, voor een -------
peri0de van maxi maaI vijf jaa r. ------------------------------------------------------------------
4.De bestuursleden treden periodiek af. ------------------------------------------------------
Het bestuur stelt daartoe een rooster van aftreden vast. Aftredende bestuurders _
zijn te allen tijde terstond herkiesbaar en herbenoembaar. ------------------------------
5.1 n vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in alle gevallen binnen drie --------
maanden voo rzien. ---------------------------------------------------------------------------------
6.Tenminste twee/derde van de bestuursleden dienen in elk opzicht jegens de ---
stichti ng 0nafhankeIijk te zij n.--------------------------------------------------------------------
7.Het bestuur voorkomt ten allen tijde verstrengeling van belangen. -----------------
Bestuursleden is het in dit verband ook niet toegestaan commerciële activiteiten -
aan hun bestuursactiviteiten te koppelen. Bij overtreding wordt het betreffende --
bestuurslid geschorst en mogelijk ontslagen conform lid 8 van dit artikel.------------
8.Een bestu urder ve rliest zij n fu nctie: ---------------------------------------------------------
a. door zij n overl ijden; ---------------------------------------------------------------------------
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing ----------

verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij
surséance van betaling aanvraagt; -------------------------------------------------------

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele -----
ve rm0gen; --------------------------------------------------------------------------------------

d. door zij n vrijwi 11ig aftreden; -----------------------------------------------------------------
e. door zijn ontslag door de rechtbank; -----------------------------------------------------
f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten ----

minste twee in geta I. -------------------------------------------------------------------------
~rtikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, behartigt de belangen
van de stichting in de ruimste zin des woords en is binnen de grenzen van deze -
statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te verrichten die het voor
de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht en is derhalve bevoegd -
tot het sluiten van overeenkomsten tot het verwerven, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich --
tot borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----------------
2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: -----------------------------
a. hetzij door het bestu ur; ----------------------------------------------------------------------



b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan één -------
voorzitter, secretaris danwel penningmeester is. -------------------------------------

3. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, ----
doch een redelijke onkostenvergoeding, forfaitair bepaald door het bestuur, welke
per kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. -----
~rtikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris of -------
voorzitter, zo dikwijls als deze zulks nodig acht of degene die hem vervangt of ---
tenminste twee bestuursleden. ------------------------------------------------------------------
2. De oproeping geschiedt schriftelijk door de secretaris. --------------------------------
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een --------
vervangend bestuurslid notulen opgemaakt die door de voorzitter en het -----------
betreffende bestuurslid worden vastgesteld en ondertekend. ---------------------------
3. Om geldige besluiten te kunnen nemen dient meer dan de helft van de leden -
van het bestuur persoonlijk deel te nemen aan de vergadering. Mocht om die ----
reden in een vergadering een besluit niet genomen kunnen worden, dan wordt --
de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin over de betreffende
aangelegenheid, mits op voldoende duidelijke wijze geagendeerd, kan worden ---
besloten met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht --
het aantal aanwezige leden van het bestuur. ------------------------------------------------
leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ---------------------
4. Bestuursleden stemmen niet mee over zaken, welke hen persoonlijk raken. ----
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ------------------------------
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid ---
heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de kandidaten plaats. Heeft
alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden ------------
herstemmingen plaats. Ingeval bij een herstemming tussen twee personen de ---
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. -----------------------------
7. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van ------
personen, dan is het ve rwo rpe n.----------------------------------------------------------------
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke ---
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming ---
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming ve rlangt. ---------------------------------------------------------------------------------
9. Het bestuur is bevoegd in en buiten vergadering besluiten te nemen. In het ----
laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk --------
uitbrengen. -------------------------------------------------------------------------------------------
Statute nwi jz igin g----------------------------------------------------------------------------------
~rtikel 10----------------------------~----------------------------------------------------------------
1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan ----
door een besluit van de bestuursvergadering waartoe is opgeroepen met de ------
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -----------

4



5

2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot ---
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de ------
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging ------
wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle bestuurders toezenden. -----------------
3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met volstrekte --
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan alsdan maximaal -
één mede-bestuurslid vertegenwoordigen op basis van een schriftelijke volmacht.
4. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. ----------
AANG EHECHTE STU KKE N --------------------------------------------------------------------
Aan deze akte is een exemplaar van gemelde notulen gehecht. -----------------------
Sl.()T --------------------------------------------------------------------------------------------------
De comparante is mij, notaris, bekend. -------------------------------------------------------
WAARVAN AKTE is opgemaakt, verleden te Harlingen op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van ----
deze akte aan de comparante heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te ----------
stemmen, en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze ----
akte na beperkte voorlezing eerst door de comparante en vervolgens door mij, ---
nota ris, 0ndertekend. ------------------------------------------------------------------------------
(Volgt ondertekening)
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