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Op heden, de  v i j f d e   s e p t e m b e r 

tweeduizend zeven, 

verscheen voor mij, Mr. Lodewijk Bernard Eduard Willem van der Putt, notaris te Haarlem: 

de heer Koop Schaart, wonende te 2014 AD Haarlem, Abel Tasmankade 21, geboren te 

Haarlem op twee juni negentienhonderd dertig, gehuwd, 

houder van rijbewijs nummer 3313998077, 

te dezen handelend: 

a voor zich in privé; 

b als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens na te melden uittreksel van de notulen, van: 

mevrouw Monique Jeanne Josephine Maria Rooijmans, wonende te 2012 MR Haarlem, 

Van Hogendorpstraat 16, geboren te Schijndel op twee juli negentienhonderd 

zevenenveertig, houdster van paspoort nummer NJ9430091; 

de comparant en zijn genoemde volmachtgeefster bij het geven van die volmacht handelende 

in hun hoedanigheid van bestuurders (secretaris/penningmeester respectievelijk voorzitter) van 

het bestuur van de te Heemstede gevestigde en te 2014 AD Haarlem, Abel Tasmankade 21 

kantoorhoudende stichting Stichting Vrienden van Kennemerpark en als zodanig tezamen 

die stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende ter zake van na te melden statutenwijziging. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat tot na te melden statutenwijziging is 

besloten door het bestuur van genoemde stichting op veertien augustus tweeduizend zeven, 

blijkende daarvan uit het aan deze akte gehechte uittreksel van de notulen van een op 

evengemelde datum gehouden vergadering van het bestuur van genoemde stichting. 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de 

statuten van genoemde stichting, laatstelijk vastgesteld bij akte van fusie, negenentwintig 

december tweeduizend voor mij, notaris, verleden bij deze akte te wijzigen en thans in hun 

geheel opnieuw vast te stellen als volgt: 

Naam, Zetel en Duur 

Artikel 1 

1 De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Kennemerpark. 

2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Heemstede. 

Doel 

Artikel 2 

1 De stichting heeft ten doel: 

 a het verlenen van financiële steun aan instellingen voor ouderenzorg voor de 

verwezenlijking van specifieke doeleinden ten behoeve en in het belang van de 

betrokken ouderen, in het bijzonder doch niet uitsluitend aan de instellingen 

opgericht op basis van een protestants-christelijke levensovertuiging of op basis van 

een andere identiteit of geloofsrichting, waarbij de voorkeur uitgaat naar de door of 

vanwege de te Haarlem gevestigde stichting Stichting Zorgbalans geëxploiteerde 

verzorgingshuizen en woonvormen en waarvan de kosten niet door of krachtens 

sociale wetgeving bestaande instellingen of door de overheid worden vergoed; 

 b het ontwikkelen van al die activiteiten die het bestuur van de stichting in het belang 

acht van de ouderenzorg in het algemeen, een en ander met vermijding van 

winstbejag; 

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
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bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen. 

3 De stichting is een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33 van de 

Wet op de inkomstenbelasting 2001. 

Vermogen 

Artikel 3 

1 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

 - interesten en revenuen van beleggingen; 

 - donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten; 

 - alle andere verkrijgingen en baten. 

2 Erfstellingen kunnen door het bestuur uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht 

van boedelbeschrijving. 

Bestuur 

Artikel 4  

1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. 

Tot het bestuur zullen ten minste behoren, één lid van casu quo één vertegenwoordiger 

namens de Raad van Bestuur van genoemde Stichting Zorgbalans, één lid van de 

cliëntenraad danwel -raden van bedoelde verzorgingshuizen en drie onafhankelijke leden. 

Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het 

bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 

2 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden 

vervuld. 

3 a De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af 

volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. 

Teneinde dit rooster zo evenwichtig mogelijk te kunnen samenstellen en te kunnen 

houden, zullen bestuursleden ook voor een kortere periode dan voor vier jaar worden 

benoemd; deze kortere periode wordt desondanks als een volledige bestuursperiode 

beschouwd. 

 b In een tussentijds ontstane vacature benoemde bestuursleden nemen op het rooster 

van aftreden de plaats van hun voorganger in. 

 c Tenzij zij in kwaliteit zijn benoemd zijn aftredende bestuursleden direct aansluitend 

slechts eenmaal herbenoembaar; na een tweede, direct aansluitende bestuursperiode 

geldt een wachttijd van minimaal een jaar voordat een nieuwe bestuursperiode kan 

ingaan. 

 d Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 

bestuursleden met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van de 

daartoe geldig uitgebrachte stemmen (of zal het enige over-blijvende bestuurslid) 

binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de 

benoeming van een (of meer) opvolger(s) met inacht-neming van het in dit artikel 

bepaalde. 

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

vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid 

niettemin een wettig bestuur. 
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5 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 

wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kos-

ten. 

6 De leden van het bestuur handelen zonder last of ruggespraak. 

7 Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs. 

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten 

Artikel 5 

1 De bestuursvergaderingen worden gehouden te Heemstede danwel in elke andere 

gemeente in Nederland zulks ter keuze door het bestuur. 

2 Per kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden. 

3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien één 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 vergade-

ring kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd 

zelf een 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 aan de bestuursleden. 

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 of 

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten  worden genomen over alle aan de orde 

komende onderwerpen, mits 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 diens afwezigheid 

wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 

door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen 

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

secretaris hebben gefungeerd. 

9 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 

meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 

is. 

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegen-

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

vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één 

medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. 

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

gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex/telefax/e-mail hun mening te 

uiten. Van een aldus genomen 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. 
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11 Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

12 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming 

verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

13 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

14 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij 

verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee 

personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen 

de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

15 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging  

Artikel 6 

1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

2 Het bestuur is bevoegd mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van 

de daartoe geldig uitgebrachte stemmen te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

3 Het bestuur is bevoegd mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van 

de daartoe geldig uitgebrachte stemmen te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, 

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Artikel 7 

1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 

2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 

3 Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om 

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Einde bestuurslidmaatschap 

Artikel 8 

1 Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, 

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), bij verlies van de kwaliteit op basis waarvan 

het bestuurslid is benoemd, door een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel, alsmede 

bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

2 a Bestuursleden kunnen door het bestuur worden geschorst of van het lidmaatschap 

vervallen worden verklaard indien alle overige bestuursleden zich daarvoor 

uitspreken. 

 b Binnen een maand na een besluit tot schorsing beslist het bestuur of een schorsing 

wordt gewijzigd in herstel in functie respectievelijk in vervallenverklaring van het 

lidmaatschap van het bestuur. 

 c Gedurende een schorsing van een bestuurslid wordt diens functie uitgeoefend door 

een van de overige bestuursleden, die daartoe na gezamenlijk overleg wordt 
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aangewezen en vormen de overige bestuursleden tezamen een bevoegd college ook 

indien hun aantal minder dan vijf bedraagt. 

 d Het geschorste of van het lidmaatschap vervallen verklaarde bestuurslid heeft het 

recht door middel van arbitrage met inachtneming van de regels van het Nederlands 

Arbitrage Instituut te doen uitmaken of de schorsing of de vervallenverklaring 

terecht of ten onrechte is geschied. 

In het laatste geval wordt de betrokkene automatisch in zijn functie hersteld. 

Boekjaar en jaarstukken 

Artikel 9 

1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2 Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit 

worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het -

geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel, zo een reglement als 

bedoeld in artikel 10 zulks voorschrijft, vergezeld van een rapport van een register-

accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop 

van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 

3 De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. 

Reglementen 

Artikel 10 

1 Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 

2 De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. 

4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 

11 lid 1 van toepassing. 

Statutenwijziging 

Artikel 11 

1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot wijziging van de statuten 

zal slechts kunnen worden genomen in een vergadering van het bestuur, waarin ten 

minste drie/vierde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, genomen met 

een meerderheid van ten minste drie/vierde van de daartoe geldig uitgebrachte stemmen. 

De bestuursleden moeten ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk van de te 

behandelen onderwerpen en het tijdstip van de vergadering in kennis worden gesteld. 

Is het vereiste aantal bestuursleden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, 

dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden tussen veertien en dertig 

dagen na de eerste vergadering, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de 

vorige volzin, in welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden een 

geldig besluit tot statutenwijziging kan worden genomen, mits dit geschiedt met ten 

minste drie/vierde van de daartoe geldig uitgebrachte stemmen. 

2 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 

3 De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede 

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

de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel 

heeft.  
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Ontbinding en vereffening 

Artikel 12 

1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het 

bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. 

2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. 

3 De vereffening geschiedt door het bestuur of door een of meer door het bestuur bij het in 

lid 1 bedoelde besluit aan te wijzen vereffenaars. 

4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van ontbinding van de stichting inschrijving 

geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3. 

5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 

kracht. 

6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed 

overeenkomstig het doel van  de stichting. 

7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 

gedurende tien jaren onder genoemde Stichting Zorgbalans. 

Slotbepaling 

Artikel 13 

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

De comparant is mij, notaris, bekend, zijnde  de identiteit van de comparant door mij, notaris, 

vastgesteld aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document. 

Waarvan akte. 

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld. 

Van de zakelijke inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de comparant mededeling gedaan en 

ik heb aan hem een toelichting daarop gegeven. 

De comparant heeft verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met 

beperkte voorlezing in te stemmen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, 

notaris, ondertekend. 


