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HOFFSPOOR NOTARISSEN
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Vandaag, @, verschenen voor mij,
mr. PIETER GERRIT HEERINGA, notaris te Rosmalen, met als plaats van vestiging
de gemeente 's-Hertogenbosch:
1. de heer Willem Markerink, geboren te Hengelo (Overijssel) op negentien mei
negentienhonderdachtenvijftig, @______________ nummer ______________,
afgegeven te ______________ op ______________, wonende te 5231 PA 'sHertogenbosch, Van der Eygenweg 10, ongehuwd en niet geregistreerd als
partner,
2. de heer Carolus Johannes van den Heuvel, geboren te Sint-Michielsgestel
op tien juli negentienhonderdvijfenveertig, paspoort nummer NP5KP9CB2,
afgegeven te 's-Hertogenbosch op twintig maart tweeduizend vijftien, wonende
te 5242 AS Rosmalen, Prins Mauritslaan 5, gehuwd,
te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting
Stichting Seniorenraad 's-Hertogenbosch, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudende te 5213 CA 's-Hertogenbosch, Rogier van der Weydenstraat 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 41083435, hierna te noemen: "de stichting".
INLEIDING
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
a. De stichting is opgericht bij akte op dertig december negentienhonderdzevenentachtig.
b. De statuten van de stichting luiden thans zoals laatstelijk geheel gewijzigd bij
akte op dertien mei tweeduizend drie verleden voor mr. M.P.W.M. van den
Oord, destijds notaris te 's-Hertogenbosch.
c. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van zeventien februari
tweeduizend twintig besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen,
waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van
die vergadering.
d. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de stichting voorschrijven
met betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging
van de statuten.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden bij deze ter uitvoering
van gemeld besluit voor de stichting vast te stellen de volgende gewijzigde
S T A T U T E N:
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
De stichting draagt de naam: Stichting Seniorenplatform ’s-Hertogenbosch,
en is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. De stichting is opgericht op dertig december
negentienhonderdzevenentachtig voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel bij te dragen aan het welzijn en het behartigen van de
belangen van de senioren in ’s-Hertogenbosch, één en ander in de ruimste zin van
het woord.
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MIDDELEN
Artikel 3.
De stichting wil haar doel bereiken door:
1. Het beïnvloeden van het beleid van de gemeente en andere relevante
organisaties met betrekking tot senioren;
2. Het ondersteunen van seniorenorganisaties in ’s-Hertogenbosch middels het
uitwisselen van informatie, het afstemmen van activiteiten en het opsporen en
oplossen van witte vlekken;
3. Het zich informeren over relevante ontwikkelingen bij wijkraden,
seniorenorganisaties, koepels en andere relevante maatschappelijke actoren.
VERMOGEN
Artikel 4.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
Subsidies en donaties;
Alle andere verkrijgingen en baten.
BESTUUR
Artikel 5.
1. De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur, te noemen "het
platform";
2. Een bestuur mag minimaal uit vijf (5) en maximaal uit twintig (20) leden
bestaan;
3. Het platform bestaat uit bestuursleden van participerende seniorenorganisaties
in ’s-Hertogenbosch. Elke participerende seniorenorganisatie vaardigt daartoe
één bestuurslid af;
4. Voorts kan een beperkt aantal leden op basis van specifieke deskundigheid op
persoonlijke titel lid zijn van het platform; benoeming geschiedt door het
platform;
5. Leden van het platform zetten zich actief in voor het Seniorenplatform en de
leden, die een seniorenorganisatie vertegenwoordigen, dragen zorg voor een
actieve vertegenwoordiging van en terugkoppeling naar de betreffende
seniorenorganisatie;
6. Echtgenoten, geregistreerde partners, bloed- en/of aanverwanten tot en met
de vierde graad en samenwonenden kunnen slechts lid zijn van het platform
zolang hun gezamenlijke aantal stemmen een minderheid vormt;
7. Het platform beslist of men kiest voor een voorzitter uit hun midden of voor
een onafhankelijk voorzitter van buiten;
8. Indien gekozen wordt voor een onafhankelijk voorzitter van buiten, dan
geschiedt de benoeming door het platform conform artikel 6 doch dit behoeft
een twee derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarbij
tenminste de helft van de leden aanwezig is;
9. De onafhankelijk voorzitter maakt deel uit van het platform met alle rechten en
plichten die daaraan verbonden zijn;
10. Het platform kiest uit zijn midden een penningmeester en een secretaris, die
samen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen;
11. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting;
12. Het dagelijks bestuur kan zich laten ondersteunen door een ambtelijk
secretaris en/of een ter zake kundig bureau;
13. De voorzitter leidt de vergaderingen van het platform en van het dagelijks
bestuur. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door een plaatsvervangend
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voorzitter;
14. Met de overige leden van het dagelijks bestuur bewaakt hij de uitvoering van
de besluiten;
15. De secretaris draagt zorg voor de uitgaande en de ingekomen stukken en doet
hiervan mededeling in iedere vergadering van het platform;
16. Tot zijn taak behoort ook het (doen) beheren van het archief, het (laten)
maken van de notulen en het (laten) opstellen van de agenda’s van de
vergaderingen van het platform alsmede het (laten) opstellen van het
jaarverslag;
17. De penningmeester beheert de geldmiddelen;
18. Hij voert een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en de uitgaven;
19. Hij draagt zorg voor de jaarstukken (balans, exploitatierekening en begroting)
en legt deze voor aan het platform;
20. Hij rapporteert tussentijds naar behoefte aan het platform over de stand van
de financiën;
21. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar;
22. De jaarrekening en de financiële verantwoording worden voor de vaststelling
door het platform gecontroleerd door een kascommissie. De kascommissie
brengt verslag uit aan het algemeen bestuur;
23. De kascommissie bestaat uit tenminste twee (2) leden van het platform; een
lid kan ten hoogste één (1) keer worden herbenoemd.
Artikel 6.
1. Leden van het platform zijn lid voor een periode van drie (3) jaar. Het
lidmaatschap kan één (1) maal met een periode van drie (3) jaar verlengd
worden;
2. Het lidmaatschap eindigt:
op eigen verzoek;
als het betreffende lid geen deel meer uit maakt van het bestuur van de
afvaardigende seniorenorganisatie;
als de afvaardigende seniorenorganisatie de afvaardiging wenst te
beëindigen;
als de afvaardigende seniorenorganisatie niet meer participeert in de
seniorenraad;
3. Het lidmaatschap van een lid kan tussentijds beëindigd worden als twee derde
van de bestuursleden daarvoor kiest.
Artikel 7.
1. Het platform is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke
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 door het dagelijks
bestuur;
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter,
tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris
tezamen met de penningmeester;
4. Het platform kan een Algemeen Reglement vaststellen, dat geen bepalingen
mag bevatten die in strijd zijn met deze statuten; op vaststellen, wijzigen en
opheffen van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 2 en 3 van
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toepassing.
VERGADERINGEN
Artikel 8.
1. Het platform vergadert zo vaak als het platform dat nodig acht, en voorts als
tenminste twee (2) leden dat wensen;
2. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen in een
vergadering waarbij tenminste de helft van de leden aanwezig is. Bij het
staken van de stemmen wordt het voorstel op de agenda van de volgende
vergadering geplaatst. Staken de stemmen dan weer dan wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen;
3. Ieder bestuurslid heeft het recht één (1) stem uit te brengen;
4. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter;
5. De vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur;
6. Het platform kan deskundigen uitnodigen om toelichting te geven op de te
behandelen onderwerpen;
7. Het platform kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden
van het platform in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of via e-mail hun
mening te geven;
8. Indien een vertegenwoordiger van een seniorenorganisatie verhinderd is de
vergadering bij te wonen, is de betreffende seniorenorganisatie gerechtigd een
vervanger te sturen.
WERKGROEPEN EN COMMISSIES
Artikel 9.
1. Het platform kan werkgroepen en commissies uit zijn midden benoemen.
2. Het platform kan voor de in lid 1 bedoelde commissies tevens personen
benoemen die geen deel uitmaken van het platform, ook als die geen lid zijn
van een seniorenorganisatie.
VERSLAGGEVING EN BOEKJAAR
Artikel 10.
Het platform brengt jaarlijks voor één april verslag uit over zijn werkzaamheden
gedurende het voorgaande kalenderjaar. In dit verslag wordt melding gemaakt van
de behandelde thema’s en uitgevoerde acties
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11.
1. Een statutenwijziging kan slechts plaatsvinden na overleg met de
participerende seniorenorganisaties;
2. Het besluit daartoe behoeft voorts een twee/derde meerderheid van stemmen
in een vergadering waarin alle leden van het platform aanwezig zijn of door
een schriftelijke gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn;
3. Indien in de betreffende vergadering niet alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering belegd worden waarin,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit tot
statutenwijziging kan worden genomen;
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is verleden;
5. Het platform is verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister,
gehouden door de Kamer van Koophandel.
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ONTBINDING
Artikel 12.
1. Het platform is bevoegd de stichting te ontbinden. Op een daartoe te nemen
besluit is van toepassing hetgeen in artikel 11 van deze statuten is bepaald
met betrekking tot het wijzigen van de statuten;
2. De stichting wordt bovendien ontbonden door insolventie nadat zij in staat van
faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens
toestand van de boedel of door een gerechtelijke uitspraak in de bij wet
genoemde gevallen;
3. Indien het algemeen bestuur besluit tot ontbinding wordt een batig
liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling
(ANBI) met gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft;
4. De vereffening geschiedt door het platform;
5. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de
vereffening van haar zaken nodig is;
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
als mogelijk en nodig van kracht;
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende tien (10) jaar berusten bij de jongste
vereffenaar.
SLOTBEPALING
In alle gevallen waarin noch door de statuten, noch door de reglementen is
voorzien of wanneer bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar of
anderszins onduidelijk zijn, beslist het bestuur.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte is één (1) bijlage gehecht:
uittreksel notulen bestuursvergadering.
SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is in minuut verleden te Rosmalen op de datum als in het begin van deze
akte vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de
inhoud aan de verschenen personen mededeling gedaan en heb daarop toelichting
gegeven.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte
van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte
geen prijs te stellen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen
personen en mij, notaris, ondertekend.

