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STATUTENWIJZIGING

mr' Heidi-----Heden, vijf maart tweeduizend negentien, verscheen voor mij,
Remke Harmsma, notaÍis in de gemeente De Fryske Marren'
kantoorhoudende te Joure:

mevrouw Bianca Isabella Pander, geboren te Haskerland op negenentwintig--NVJ' ----mei negentienhonderdeenentachtig (29-05- 1 98 I ), Paspoort nummer
(08-08afgegeven te Amsterdam op acht augustus tweeduizend veertien
199 A 2,-"-----'---'
2014),wonende te 1051 LD Amsterdam, HaarlemmeÍweg
en zelfstandig -ongehuwd en geen geregistreerd partner, handelend als alleen

bevoegd directeur van: ------------gevestigd te ---'------de stichting Stichting Welcome to the Village, statutair

30' ----Leeuwarden, kantoorhoudende te 8912 AV Leeuwarden, Zwettestraat
de Kamer van---welke stichting staat ingeschreven in het handelsregister van
genoemde---Koophandel gehouden onder nummer 59383445,en als zodanig
rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigende' -----De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
deBij akte op zes december tweeduizend dertien (06-12-2013) verleden voor

welcome to the
heer mr. J.F. Harmsma, notaris te Joure, is opgericht Stichting

Village.
voor
Bij akte op eenentwintig juni tweeduizend zestien (21-06'2016) verleden

gewijzigd'-----mr. H.R. Harmsma, notaris te Joure, zijn de statuten laatstelijk
te stellen' -----Het besluit is genomen om de statuten integraal gewijzigd vast
voorgenomen-----De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend tot deze
gehecht document' ----statutenwij ziging,waarvan blijkt uit een aandeze akte
--------------Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering Van vooÍÏneld
van de Raad van-bestuursbesluit met toepassing van de vereiste goedkeuring
en----------Toezicht, bij deze de statuten van de stichting algeheel te wijzigen
de stichting
dientengevolge opnieuw vast te stellen in dier voege, dat op
voortaan van toepassing zullen zijn de volgende

L

Artikel

1.

De stichting is genaamd: Stichting welcome to the village.---

Zetel
Artikel2.
De stichting heeft haar zetel te Leeuwarden'

Artikel3.
evenementen en-----De stichting heeft ten doel: het organiseren van culturele
of zijdelings ------festivals en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks
in de ruimste zinvan hetverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles

woord.

Vermogen

Artikel4.
door:------Het vermogen van de stichting zal worden gevormd
subsidies en donaties; --

-

schenkingen, erfstellingen en legaten; ---------alle andere verkrijgingen en baten'

-

Directie
Artikel5.

1. De stichting wordt bestuurd door een directie die bestaat uit tenminste ---één persoon.

2

--------

leden van de
De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de
directie.

3.
4.

stelt de Raad vanIndien het aantal leden van de directie wordt uitgebreid
Toezicht het aantal leden vast. ------de directie de titel --De Raad van Toezicht kan dan één van de leden van
van voorzitter van de directie verlenen'--

Artikel6.
1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie behouden' haar-------bij een meerhoofdige directie, de overige leden van de directie
bevoegdheden. --------

spoedig mogelijk in De Raad van Toezicht dient er voor te zorgen dat zo
de vacature(s) wordt voorzien.
2

Bij ontstentenis of belet van alle

leden van de directie wordt de directie---

Toezicht is ook -waargenomen door de Raad van Toezicht. De Raad van

t
midden, daartoe aan tebevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn
wuzen.

3.

en deze directie slechts-Indien er sprake is van een één hoofdige directie
door de ----------kortdurend afwezig is, wordt deze functie waargenomen
dit artikel'
plaatsvervanger (adjunct), dit in afwijking van lid 2van

Artikel

1.

T.

vertegenwoordigdOnverminderd het in lid 2 bepaalde wordt de stichting

doorhetenigedirectielidcasuquodevoorzittervandedirectie.

2.

van de Raad van-----In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel
wordt de stichting
Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de directie,
vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht'

Artikel 8.
Eenlidvandedirectiebeëindigtziinlhaatwerkzaamhedendoor:

-

ontslagneming;---

1.

ontslaan wegens--------De Raad van Toezicht kan een lid van de directie
redenen of -------verwaarlozing van zijntaak,wegens andere gewichtige

overlijden; -------schorsing of ontslag door de Raad van Toezicht;---------ontslag door een rechterlijke uitspraak'

wegensingrijpendewijzigingvandeomstandighedenopgrondwaarvanniet van de stichting
zijn handhaving als lid van de directie redelijkerwijs
kan worden verlangd.

2.

meerderheid van-----Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een
leden van de Raad van---twee/derde vereist in een vergadering waar alle
in de------Toezicht aanwezigzijn. verkeert een lid van de raad
dan kan niettemin--onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen,

eengeldigbesluitwordengenomendoordeaanwezigeledenvanderaad,
lid in hetmits de reden van het niet aanwe zigziinvan het desbetreffende
besluit wordt genoemd

3.

nadat het lid van de-------Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan
gelegenheid is-------over wiens ontslag wordt besloten vooraf de

directie

geboden om te worden gehoord'

Artikel 10.
l.DeRaadvanToezichtkaneenlidvandedirectieschorsen.

4"
è

o
i
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niet binnen een ------De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad
der gronden als in lid-maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één

2

I

van artikel g is genoemd.

Artikel

11.

overeenkomsten:
De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaaívan
van registergoederen; -tot het verkrijgen, het vervreemden, het bezwaren
waarbij de stichting zich'-doch niet tot het aangaan van overeenkomsten
zich voor een derde ----als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
een schuld van een ander-sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor

1.
2.

verbindt.

Artikel

l.

12.

onderworpen de------Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn
besluiten van de directie omtrent:---

a.devaststellingvandebegroting,dejaarrekeningenhet----.j aarverslag; -- -- --- ---- - -

jaar of reeks van--------de vaststelling en wijziging van de voor enig

b.
c.

jaren opgestelde beleidsplaruren; --------van de -------het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking
indien------stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap,
betekenis is; ------deze samenwerking of verbreking van ingrijpende

d.
e.

f.

wijziging van de statuten;--ontbinding van de stichting;
van--------------aangifte van faillissement en aanvraag van surséance
betaling;

(}
b'

h.

een aanmerkelijk---------de beëindiging van de dienstbetrekking van

-------

kort tijdsbestek;
aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een
van een------een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden
aanmerkelij k aantal werknemers ; ----------die jaarlijks -----------het aangaan van geldleningen boven een limiet
door de Raad van Toezicht wordt

I lid 1;------

j.
k.

artikel I
het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in
het instellen van een klachtencommissie en de----

l.

vaststelling van het reglement'
begroting ------------het plegen van bestedingen die het daartoe in de
jaarlijks door de Raad
opgenomen bedrag met meer dan een

t
.t
-t

2.

van Toezicht vast te stellen bedrag overschrijden---------leden bedoeld,
Het ontbreken van de goedkeuringen als in de voorgaande
niet aan'
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie

Raad van Toezicht ----------

Artikel

1.
2.

13.

De stichting heeft een Raad van Toezicht'
zeven -'-De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste
personen.-maatregelen -Is het aantal minder dan drie dan neemt de raad onverwijld

3.
4.

zijn ledental aante vullen.
Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld
De raad kan aan zijn leden een vergoeding toekennen'----------

Artikel

1.
2.

14.

benoemd' -De leden van de Raad van Toezicht worden door de rcadzelf
Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar spreiding van------deskundi gheden--------

Artikel 15
Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn:---

-

een persoon die in dienst is van de stichting

Artikel

16.

Een lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:-------

-

ontslagneming;---

-

aftreden volgens rooster;

-

ontslag door een rechterlijke uitspraak'

ontslag door de Raad van Toezicht;

overlijden; --------

Artikel

1.

17.

ontslaan ----De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht
ge redenen -wegens verwaarlozing van ziin taak, wegens andere gewichti

ofwegensingrijpendewijzigingvandeomstandighedenopgrond
redelijkerwrjs waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht

2.

niet van de stichting kan worden verlangd'-'
van-----Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een meerderheid
de Raad van---twee/derde vereist in een vergadering waar alle leden van

Toezicht aanwezigzijn. verkeert een lid van de raad in de-------

I
onmogelijkheidaandezevergaderingdeeltenemen,dankanniettemtn--eengeldigbesluitwordengenomendoordeaanwezigeledenvanderaad'

3.

mitsderedenvanhetnietaanwezigzijnvanhetdesbetreffendelidinhetbesluit wordt genoemd.
Raadgenomen dan nadat het lid van de
Een besluit tot ontslag wordt niet
iswordt besloten vooraf de gelegenheid
van Toezicht over wiens ontslag
geboden om te worden gehoord'

Artikel

18.

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de raad schorsen'
2. De schorsing vervaltvanrechtswegeindienderaadnietbinneneen-.----gronden als in lid-ontslag op één der
maand na de schorsing overgaat tot
1 van

Artikel

19

Een

1

artikel 19 is genoemd'

lid vandeRaadvanToezichttreedtvolgensroosteraf,dochuiterlijk

vij f j aar na ziin benoeming

benoemd. -----

2. Een op grond van lid 1 afgetreden lid kan opnieuw worden
Toezicht is tien --3. De maximale zittingsduur van een lid van de Raad van
Artikel20.

1.

bepaalde heeft de Raad van--Behoudens het elders in deze statuten
het beleid van de directie en op de
Toezicht tot taakloezicht te houden op
en de uit de stichting
algemene gang van zakenin de stichting

voortvloeiendeactiviteiten.Deraadheeftdebevoegdheiddeuitvoering-gehouden over zijn----van de directie te schorsen en is niet
van besluiten

handelingenverantwoordingaandedirectieafteleggen.Hijisbovendien
bevoegddedirectie,gevraagdenongevraagd,vanadviestedienenen----zichdaartoeopkostenvandestichtingdooreendeskundigetedoenlaten

bijstaan.Hijstaatdedirectiemetraadterzijde.Bijdevervullingvanhun

van-van Toezicht zichnaat het belang
taak richten de leden van de Raad
stichting.

2.

Toezicht tijdig de voor de uitoefening-De directie verschaft de Raad van
van diens taak noodzakelijke gegevens'

Artikel2l
De Raad van Toezichtbenoemtuitzijnmiddeneenvoorzittereneenvlce-----

T

voorzitter.

Arrikel22.

l.
2.

gehouden'------Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering
dit nodig-Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter
acht. -----------de raad anders -In de regel woont de directie de vergaderingen bij, tenzij

J

besluit.

4.

het nodig acht dat--Wanneer één van de leden van de Raad van Toezicht
schriftelijk en------een vergadering wordt gehouden kan hij de voorzitter
punten verzoeken een--onder nauwkeurige opgave van de te behandelen
vergadering bijeen te roePen.
gevolg dan is de-------Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen
op de wijze-----verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen
waarop de voorzitter een vergadering bij eenroept' ---------geen gevol gte ziin -Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht
na het verzoek ----gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken

wordt gehouden.

Artikel23.

1.
2.

22 de
Behalve wanneer overeenkomstig het vierde lid van artikel
bijeengeroepen,
vergadering door een lid van de Raad van Toezicht wordt

--------------geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzittef'
van ten minste
De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn
van de vergaderingzevendagen, waarbij de dag van de oproeping en die

3.

niet worden meegerekend. -------de plaats en--De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld
het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Artikel24.

l.
2.

vice-voorzitter' De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de
gemaakt' Deze ----Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen
de Raad van------notulen worden door de voorzitter en een ander lid van

3.

vastgesteld
Toezicht dat op de desbetreffende vergaderin g aanwezigwas,
en ondertekend. -------die bij de--Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen

4.

oproeping zij n meegedeeld. -----van --Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad

t
è

{o

over alle aan Toezicht aanwezigdan kunnen besluiten worden genomen
stemmen, ook alzijn de orde komende onderwerpen, mits met algemene
het oproepen en het-------de door de statuten gegeven voorschriften voor
houden van vergaderingen niet in acht genomen' ---------

Artikel25.

1.

worden Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven
van de uitgebrachte --alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid

stemmen.--

2.

schriftelijk
Indien een lid van de Raad van Toezicht dit wenst wordt
gestemd.

3.

4.

oordeel omtrent de--Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken
van een genomen -uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud

vastgelegd---besluit - voor zoverwerd gestemd over een niet schriftelijk
voorstel - is beslissend. --------van de
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel
nieuwe stemming--voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
de -------------plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien
geschiedde, een-oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
stemming--lid van de Raad van Toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe

------------vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming'
Boekjaar, jaarstukken en begroting

Artikel26.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Artikel2T.

l.

het boekjaar een---De directie maakt binnen drie maanden na afloop van
jaarrekening, een jaarverslag en het overzicht van cijfermatige------kemgegevens oP.

2.

een door de -----De in lid 1 bedoelde stukken worden gecontroleerd door
of een accountant die Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant
I Boek 2 van het ------een vefgunning heeft als bedoeld in artikel 393 lid
wetboek, dan wel door een organisatie waarin zodanige

Burgerlijk

accountants samenwerken. --

wijst
a
J

deze door de de Raad van Toezicht geen accountant aan dan wordt

directie aangewezen. ----------door degene die-De opdracht aan de accountant kan worden ingetrokken

4"

4.

haarheeftverleend,maariniedergevaldoordeRaadvanToezicht.
vast en de Raad van -De directie stelt de stukken als bedoeld in lid 1 niet
genomen van de
Toezicht keurt deze niet goed alvorens zij kennis hebben

bevindingen van de accountant.
de leden van de directie -De jaarrekening en het jaarverslag worden door
Ontbreekt de ---------en de leden van de Raad van Toezicht ondertekend'
daarvan onder opgave handtekening van één of meer van hen, dan wordt

5

van redenen melding gemaakt'

Artikel23.
voor dat --------voor het begin van een boekjaar stelt de directie de begroting
boekjaar vast.------Statutenwijziging--Artikel2g.

1.

met inachtneming---De directie is bevoegd de statuten te wijzigen, zulks
van het gestelde in artikel 12lid 1 letter d' -----------

2.HetgoedkeuringsbesluitvandeRaadvanToezichtdaartoemoet'
statuten, worden
overeenkomstig het in artikel 17 lid 2 vandeze
genomen.

3.

een notariële akte is
De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan

opgemaakt

Ontbinding en vereffening ------Artikel30.
De stichting wordt ontbonden:

a.
b.

van het gesteldedoor een besluit van de directie, zulks met inachtneming
in artikel 12lid I letter e; ---------het faillissement wegens de
na faillietverklaring door hetzij opheffing van
toestand van de boedel, hetzij door insolventie;

door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt'---wordt besteed ten-------Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting

c.

behoevevaneenAlgemeenNutBeogendelnstelling(ANBI)meteen
gelijksoortige doelstelling. -----.De comparant is mij, notaris, bekend'

WAARVAN AKTE

en jare als in het hoofd ---in minuut opgemaakt is verleden te Joure, ten dage
vandeze akte aan de--dezerakte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud

1

b

de inhoud van -comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard van
daarvan geen deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
voorlezing -prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkÍe
door de comparant en mij, notaris, ondertekend' ------"--

(Volgt ondertekening)
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