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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichtingl
Stichting Rusland Kindcrhulp ge\estigd tn de gemeellte Hoogeveen, zoals deze luiden na statutenwijzi-
ging bij akte de dato 3 april2002, verleden voor notaris mr. R. Scholten te Hoogeveen. -

NÀAM. ZETEL EN DIJI,'R.

| .  De srichring draagt de naam: "Stichritrg Rusland Kinderhulp"
stichting heeft haar zetel in de gemeente Hoogeveen.
stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.

2. De
3.  De.:c

De stichting stelt zich ten doel vanuit Bijbelse grondslag aandacht te vragen voor de situatie in
de landen van de voormaliee So\ajel Unie.
en voorts al hetgeen met een en ander rcchtstteeks ofzijdelings verband houdt ofdaartoe bevorder-
lUk kan zijn, alles in de ruimste zin des wootds

2. De stichting tracht haar doel voomamelijk te verwezenlijken door:
a. het uitnodigen en/of het uitwisselen van (groepen) kinderen met hun begeleiders;-

en vooÍs onder meeÍ dool:
b. heI organisercn van conferenties, l€zingen, cursussen, alsmede het op uitlodiging meewer

ken aan door derden georganiseerde overcenkomstige aktiviteiten;
het (doen) uitgeven, (doen) publicercn en (doen) verspreiden van geschriften en verdere
mogelijke op het doel betÍekking hebbende literatuur;

d. het ontwikkelen van projecten voor de opbouw van het land;
e. alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zln.

VERMOGEN

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
subsidies en donaties
schenkingen en legaten, welke slechts mogen worden aanvaard indien et geeD last aan verbonden

edstellingen, welke slechts mogen worden aanvaatd onder het voorrecht van boedelbeschrii-
vlng;
alle ander wettige verkrijgingen en baten.

BESTIJLIR.
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aanlal van ten minste drie leden en worclt voor

de eerste maal bij deze akte benoemd.
Het aantal bestuursl€den wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld.-

2. Het bestuur (met uitzondering van het ee6te bestuur, waarvan de leden in functie worden be-
noemd) kiest uit ztn middeÍr een voorzitter, een secrctaris en een penningmeester. De functies
van voorzitte( en secretaris, dan wel die van sectetaris en penningmeester, kunnen door één
persoon worden vervuld



3 .

4 .

Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden
ofzal het ov€rblijvende bestuuÍslid binnen twee maanden na het ontstaan daarvan daann voozien
door de benoeming van één of meer opvolgers.
Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuurcleden ofvormt h€t enig overblijvende bestuurslid niettemin een wetlig be-
stuur. behoudeN het beDaalde in artikel 7

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel Íechl
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.-

Artikel 5,
ld De b€stuursvergade ngen wotden gehouden in de gemeente Hoogeveen.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één bestuu$vergade ng gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht, ofindien

twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen
punten aan de voorzitteÍ een verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen
g€volg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na
indiening van het velzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergade.ing bijeen te roepen met
inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergade ng geschiedt,behoudens het in lid 3 bepaalde, door de voozitter,
de oprceping en die van de veryad€ring niet meege,ten minste zeven dagen tevoren -de dag van

rekend- door middel van oproepingsbrieven
5. Zolaíg in een besfuumvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zi'n, kunnen

geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde zijnde onderwerpen, ook al zijn de door
de statuten gegeven voo$chdften voor het oproepen en houden van vergade ngen niet in acht
genomen,
De bestuu$vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bU diens afwezigheid voorzlet de
vergadering zelf in haar leiding. -

7. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretads of door één
vaIrdeandereaanwezigen'doordevoorzitterdaa oeaangezocht'-
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadedng als voorzitter en
secreta s hebben g€fungeerd.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van
de in functie zijnde l€den ter vergadeÍing aanwezig of vertegenwoordigd is.-
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op
overlegging van€en schriftelijke, ter beoordeling van de voorzittervan de vergadering voldoende,
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde
optreden.

9. Het bestuurkan ookbuiten vergadering besluitennemen, mits alle bestuursleden in de gelegenieid
zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex of telefax hun mening te uiten. Van een aldus
genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de binnengekomen antwoorden, dooi de secretaris
een Íelaas opgerMakt. dat na mede-onde ekening door de voorzitteÍ bij noolen wordt ge
voegd.

8 .

leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrensen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorsch jven, worden alle besfuu$besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de g€ldig uitgebrachte stennnen.-

10.



ll. Alle sternmingen ter veÍgadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitler een schÍiftelijke
stemming gewenst acht, dan wel één van de stemgerechtigden dit voor de stennning vetlang!.-
Schriftelijke stenming geschiedt bij ongetekende, gesloten bdeles.-

12. Blanco stemrnen zijn niet geldig.
13. In alle geschillen omtrent stenmingen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.-
nÍ'sTr rI -D snÍ'vÍrFí:nÊTrrl
^ àir,.r Á
l. Het bestuur is belast met het besturcn van de stichting.-
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van oveteenkomsten tot het verkrijgen,

vervreemden of bezwaren van registergo€dercn ofto! het sluilen van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt,
of zich tot zekerheidsstellinq voor een schuld van een derde verbindt

VERTEGEI\WOORDIGING

) .

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee
gezamenlijk handelende bestuu$leden, dan wel door de voorzitter.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuuísleden.alsook aan derden, om de
stichting binoen de grenzen van die volmacht te ve egenwoordigen

EII{DE BESTUTIRSLIDMAÀTSCHAP,

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door overlijden van het bestuurslid

indien een besruursl id het vri je beheer orer zi jn vermogen verl iesÍ:
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
bij ontslag op grond van artikel 298, Boek 2 var het Burgerlijk Wetboek;
door ontslag op grond van het besluit van het besfuur, genomen met inachtneming van het bepaal
de in artikel 11, lid 1, de stem van het betreffende lid niet meegerekend, en welk beslult eerst
kan worden genomen, nadat het betrokken bestuurslid de gelegenleid is geboden in een vergade
ring zich te verantwoorden en te verdedigen.-

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9.
l 'He tboek jaa rvandes t i ch t i ng i sge l i j kaanhe tka lender jaa r . -
2. Per het einde van het 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, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur
worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld
REGLEMENT

1 �

2 .
3 .
4 .

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin di€ onderwerpen worden geregeld
welke niet in deze staLuLen zijn vervar.-
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd h€t reglement te wuzigen of op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging of opheffing van het (eglement is het bepaald€ in artikel 11, lid I
van toepasslng



STATUTENWIJZING.

Het bestuur is bevoegd deze staluten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met
algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zonder dat in het bestuur enige vacarure bestaat.
De wijziging moet op straffe van nietigheid tot stand komen bij notaiële akte

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

De sticht
nodig is.

ing blijftnahaar onlbinding voortbestaan voorzover dit toI vereffening van haar vermogcn

De vereffening geschiedt door het bestuur.
De veÍeffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt
in hel regisrer. bedoeld in arlr lel I  l .  l id 3.
Gedurende de vercffening blijven de bepalingen van deze slatuten zoveel nrogelijk van kraoht.-
Een eventueel batig saldo van
stig het doel van de stichting.

de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkorn-

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden slichting geduren-
de dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.-

SLOTBEPALING.
Artikel 13
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet vooÉien, beslist het bestuur.

VOOR CONFORM STATUTEN

De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziSing, alsmede de
gewijzigde statuten, neder te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenrcgister, gehouden
door
heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 12.
1. Het bestuur is bevoegd de slichting te ontbinden. Op het daa oe te nemen besluit is het bepaalde

in a ikel 11, l id I van toepassing.
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