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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Blad I

Heden, elf april tweeduizend deftien, verscheen voor mij, mevrouw mr. Manon Juliëtte Marie
Eustatia, notaris gevestigd te Nijmegen:
mevrouw mr. Maud Anna Maria Catharina van Weersch, kantooradres 651 1 TE Nijmegen, Sint

Canisiussingel 19b, geboren te Heerlen op negentien februari negentienhonderd vierenzeventig.

De comparante verklaarde het navolgende:

Bij een akte op vier mei tweeduizend elf verleden voor een waarnerner van mij notaris, is opgericht
een stichting genaamd Stichting Kompas-Mengelmoes, gevestigd te Nijmegen
In de bestuursvergadering van deze stichting, gehouden te Nijmegen op tien april tweeduizend dertien
is besloten om de statuten te wijzigen.
81 die gelegenheid werd de comparante gemachtigd om de daarvoor benodigde formaliteiten namens

het bestuur van de stichting te verrichten en de hiervoor benodigde akten en stukken te ondefiekenen.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparante dat de gewijzigde statuten van
genoemde stichting luiden alsvolgl:

Naan-Zelcl€x D!!r.
Arrikel l.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Kompas-Mengelmoes.
2. Zijheeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.
Doel.
Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: (het bevorderen van de) sociale activering en integratie van
sociaal minder bedeelden in Ce samenleving en vootts al hetgeen met een en ander

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daafioe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste

zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanbieden van een praktisch en

visueel programma op het gebied van creatieve ambachtelijke (hand)werkzaamheden.

3. Voofts tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door:
a. haar deelnemers in staat te stellen:

- werkervaring op te doen;
- hun talenten te ontwikkelen;
- (spelenderwijs) de Nederlandse taal te leren;
- door te groeien tot vrijwilliger.

b. het creëren van zelfredzaamheid;
c. alle mogelijke wettelijke middelen.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna ook genoemd: ANBI), heeft geen

winstoogmerk en dient het algemeen belang.
Vermogen.
Artiket S.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- acties. subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere verkrijgingen en baten.

2. Niemand kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen
vennogen.

3. De stichting zal niet meer verrnogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de

continuïleit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de stichting.
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4. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan

tot de bestedingen.
Bestuur.
Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal twee leden. Het eerste bestuur wordt bij deze

akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het hiervoren bepaalde - door
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
De bestuursleden mogen geen bloed- of aanverwant zijn van elkaar (tot en met de vierde
graad) of ongehuwd samenwonend zijn.

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden

benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een

persoon kan meerdere functies vervullen.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende

bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee

maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of
meer) opvolger(s).

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen

de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuLrrslid niettemin een

wettig bestuur.

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel

het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.
Artikel 5.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente, waar de stichting is gevestigd,

tenzij alle in funktie zijnde bestuursleden akkoord gaan met een andere vergaderplaats.

2. Ieder jaar worden er ten minste twee vergaderingen gehouden

3. Vergaderingen zullen voorls telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder

nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de

voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan

worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelfeen
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de

voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet

meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te

behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen

geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderu'etpen, mits met

algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen

en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
'1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid

wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris ofdoor
één der andere aanwezigen, door de voorzitter daaftoe aangezocht. De notulen worden



Blad 3

vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben

gefungeerd.
g. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid

zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezigof vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zichtervergadering door een medebestuurslid laten veftegenwoordigen

op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering

,ràldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als

gevolmachtigde oPtreden'

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, rnits alle bestuursleden in de

gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een

àtdu. g.non1en besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de

secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen

wordt gevoegd.

1 1. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere rneerderheid voorschrijven, worden alle

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

12. Alle stemming.n É, vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke

stemrning gewenst acht óf een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlar,gt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefles.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet Ïe zijn uitgebracht.

14. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Arrikel 6.

I . Het bestuur is belast met het besturen van de stichting'

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkriiging,

vervreemding en bezwaring van registergoederen'

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de

stichting zich als borg of hoofdeh1k medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.

1. Het bestuur veftegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2. De veftegen*ooráigingsbevoegdheid komt mede toe aan t\ivee gezarnenlijk handelende

bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de

stichting binnen de grenzen van die voimacht te veftegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap
Arrikel 8.

i. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten de gevallen genoemd in artikel 298 lid 1 Boek 2 van

het Burgerlijk Wetboek:

a door de dood van het bestuurslid;

b. door opzegging door het bestuurslid;

c. door ontslag namens de stichting;

d. door periodiek aftreden'

2. Opr"gging door het bestuurslid dient te geschieden in een bestuursvergadering met ingang van

dó eeisivolgende bestuursvergadering. Wanneer voortduring van het bestuurslidmaatschap



Blad 4

redelijkerwijze niet van het bestuurslid kan worden gevergd, kan de opzegging op ieder
tijdstip met onmiddellijke ingang geschieden.

3. Voordat een besluit tot ontslag wordt genomen krijgt betrokkene de gelegenheid zich staande
de vergadering te verdedigen, behoudens in het geval ontslag volgt op een schorsing. Aan
bestuursleden kan slechts ontslag worden verleend in een bestuursvergadering met ingang van
de eerstvolgende bestuursvergadering. Wanneer voortduring van het bestuurslidmaatschap
redelijkerwijze niet van het bestuur kan worden gevergd kan het ontslag op ieder tijdstip
worden verleend met onmiddellijke ingang.

4. Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af in de eerste vergadering, gehouden na verloop
van een bestuurstermijn van vier jaar volgens een door het bestuur op te maken rooster. De
aftredende is terstond herkiesbaar. Een opvolger van een tussentijds afgetreden bestuurder
neernt op het rooster diens plaats in.

Boekjaar. jaarstukken. beleidsplan en administratie.
Artikel 9.

L Het boekjaar van de stichting loopt van één mei tot en met dertig april.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit

worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het
geëindigde boekjaar opgemaakt, welkejaarstukken, eventueel vergezeld van een rappoft van
een register-accountant of van een accountant-administratie consulent, binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. De stichting dient te beschikken over een actueel beleidsplan.

Het plan geeft onder andere inzicht in:
- de werkzaamheden die de stichting verricht;
- de manier waarop de stichting geld wil weruen;
- het beheer van het vermogen van de stichting;
- de besteding van het vermogen van de stichting.

5. De stichting is verplicht een administratie te voeren.
Uit deze administratie moet blijken:
- welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald;
- welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de stichting;
- wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.

Reglement.
Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die 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 bestuur is te allen tijde bevoegd het reglernent te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1

van toepassing.
Statutenwijziging.
Artikel I l.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daaftoe moet worden genomen

met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of
veftegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
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Is in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is' niet het in de

eerste zin van dit lid voorgeschreven aantal bestuursleden aanwezig of vefiegenwoordigd, dan

wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan

vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan' ongeacht het aantal

tegenwoordlg. of u.,t.gentïoo.digle.bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel' zoals

dit in de 
".rrt" 

u"rguJ"iing uun de*orde was, worden besloten, mits met algemene stemmen'

2. De wijziging moetïp st.aife van nietigheid bij notariële^akte tot stand komen.

3. De lede' van het bestuur zijn verplicht'een auihentiek afschrift van de wijziging, alsmede de

gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de

Kamer van Koophandel en FaLrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft'

Ontbinding en verelf,ening'

Artikel 12.

i. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden' op het daartoe te nemen besluit is het

bepaalde in arrikel I I lid I van toepassing'

2.Destichtingblijftnahaarontbindingvoortbestaanvoorzoverdittotvereffeningvanhaar
vermogen nodig is'

De ueÀflening geschiedt door het bestuur'

De vereffenaars dragen er zorgvoor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijvingJ.

4.
geschiedt in het register, bedoeld in artikel I 1 lid 3'

^i-,- Llii'en dp henalinoen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht'
5. óedurende de vereffening blijven de bepalingen van

à. ;ï:;"ffij.'1 fltig liquidatiesaldo *orà, bes-teed ten behoeve van een algemeen nut beogende

instelling met een gelijksoortige doelstelling'

i . Na afloop uun d"'u'.r"ïf.ning ól1ven de boJken en bescheiden van de ontbonden stichting

gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar'

Slotbepalingen.

aa*ell3.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien' beslist het bestuur'

Slot.
Deze akte is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld'

De compararrte is mij. notaris, bekend' 
De inhoud

van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige

voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor hét verlijden van de inhoud van de akte te

hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen'

onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij' notaris'

ondertekend.
Volgt ondertekening.
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