
-1- 

STATUTENWIJZIGING STICHTING 

Stichting Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine 

17296/JS/AJ 

 

Vandaag, eenentwintig februari tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij, 

mr. Clary Christine Leskens-Beugelink, notaris in Houten: 

mevrouw Angela Jansen, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende 

Het Spoor 72, 3994 AL Houten, geboren in Ede op zeventien augustus 

negentienhonderdnegentig, 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:   

de stichting: Stichting Koninklijk Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine, 

statutair gevestigd in Houten, kantooradres: De Molen 35, 3994 DA Houten, 

ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41183884; 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 

INLEIDING AKTE 

1. De stichting is opgericht bij notariële akte op eenentwintig november 

negentienhonderdnegenentachtig.  

 De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd op eenentwintig december 

tweeduizend achttien bij akte verleden voor mr. E.M. Stigter, notaris te Houten. 

De statuten zijn daarna niet meer gewijzigd.  

2. In de op acht februari tweeduizend drieëntwintig gehouden vergadering van de 

Raad van Toezicht van de stichting is met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 23 van de statuten rechtsgeldig besloten de statuten te wijzigen en deze 

geheel opnieuw vast te stellen.   

3. Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de notulen van 

de desbetreffende vergadering, welk exemplaar aan deze akte zal worden 

gehecht.  

4. Op grond van voormelde besluit hebben de leden van de Raad van Toezicht de 

medewerkers van Notaris Leskens gemachtigd tot het verlijden van de akte van 

statutenwijziging. 

STATUTENWIJZIGING 

Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de stichting gewijzigd en 

geheel opnieuw vastgesteld na welke wijziging zij zullen luiden als volgt: 

STATUTEN 

Naam en zetel 

Artikel 1 

De stichting draagt de naam: Stichting Koninklijk Epilepsiefonds - De Macht van 

het Kleine, voorheen genaamd Stichting Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine. 

De stichting is de rechtsopvolger van de voormalige stichting: Stichting Nationaal 

Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine, en de voormalige stichting: Stichting 

Fonds voor Epilepsiebestrijding “De Macht van het Kleine”. 

De stichting is gevestigd in Houten. 
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Doel 

Artikel 2 

De stichting zet zich in om epilepsie en de gevolgen daarvan beter beheersbaar te 

maken door: 

a. inzicht te verkrijgen in oorzaken en verbeteringen in de behandeling van 

epilepsie; 

b. het bevorderen van een optimale kwaliteit van leven voor mensen met 

epilepsie. 

Doelstellingen 

Artikel 3 

Dit doel wordt vertaald in de volgende doelstellingen: 

1. het verbreden van het kennisdomein epilepsie door het stimuleren en 

subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, het stichten van leerstoelen en 

het bevorderen van kennisontwikkeling bij zorgprofessionals; 

2. het geven van voorlichting op maat aan mensen met epilepsie en hun 

omgeving, zorgprofessionals en het algemeen publiek; 

3. het verlenen van diensten die de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie 

bevorderen zoals aangepaste vakantiereizen en het verstrekken van individuele 

subsidies en subsidies aan organisaties met vergelijkbare doelstellingen. 

Daarnaast kan de stichting ook: 

4. zo nodig samenwerkingsverbanden aan gaan met andere stichtingen of 

organisaties die een soortgelijk doel nastreven; 

5. initiatieven nemen die kunnen leiden tot een nationale overlegstructuur ten 

einde de vorming van netwerken op het terrein van de epilepsiebestrijding en 

zorg te bevorderen; 

6. alle andere middelen aanwenden die tot het doel kunnen leiden. 

Artikel 4 

De middelen ter verwezenlijking van het doel zullen worden bijeengebracht door: 

1. het organiseren van fondsenwervende activiteiten; 

2. sponsoring door het bedrijfsleven of andere instellingen; 

3. het verwerven van subsidies; 

4. het verwerven van bijdragen uit andere fondsen; 

5. hetgeen de stichting bij erfenis, legaat of lastbevoordeling mocht verkrijgen; 

6. overige ontvangsten en betalingen voor zover aan deze hulp geen voorwaarden 

en/of omstandigheden zijn verbonden, welke het bestuur onaanvaardbaar vindt. 

Artikel 5  

Omtrent de wijze van de besteding van de beschikbare middelen ter realisering van 

de doelstellingactiviteiten kan de stichting in een huishoudelijk reglement nadere 

regels opstellen. 

Stichtingsorganen 

Artikel 6  

De stichting kent als organen een bestuur, een raad van toezicht en een financiële 

auditcommissie. 
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Bestuur 

Artikel 7 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Zij heeft tot taak om alle 

werkzaamheden te verrichten die nodig zijn tot de realisatie van de 

doelstellingen van de stichting en tot instandhouding en aanwending van de 

daartoe strekkende middelen en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse 

leiding. 

2. Het bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de raad 

van toezicht. 

Artikel 8 

1. Het bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd en kan door de raad van 

toezicht worden geschorst en ontslagen. Het bestuur bestaat uit minimaal één 

natuurlijke persoon. De raad van toezicht kan aan de bestuurder(s) de titel 

directeur toekennen. 

2. Geen bestuurder kunnen zijn: 

 a. bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad van de raad van 

toezicht of degenen die met een lid  van de raad van toezicht een 

gemeenschappelijke huishouding voeren; 

 b. bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers 

van entiteiten waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden 

middellijk of onmiddellijk afstaat; 

 c. bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers 

van entiteiten waarmee de stichting op geld waardeerbare 

rechtshandelingen verricht; 

 d. de door de onder b. en c. genoemde entiteiten voorgedragen personen. 

3. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden 

vastgesteld door de raad van toezicht. Eventuele vergoedingen aan een 

bestuurder worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 

4. De werkwijze en de wijze van besluitvorming door het bestuur geschiedt bij een 

door het bestuur op te maken bestuursreglement. 

Artikel 9 

Bij langdurige of blijvende ontstentenis of belet van het bestuur wordt het bestuur 

tijdelijk uitgeoefend door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één 

of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. 

Artikel 10 

Alvorens het bestuur daar uitvoering aan geeft, behoeven besluiten van het bestuur 

met betrekking tot de navolgende zaken de goedkeuring van de raad van toezicht, 

zulks onverminderd het elders in deze statuten of de reglementen bepaalde: 

1. het vaststellen en wijzigen van visie, beleid en strategieën; 

2. het vaststellen en wijzigen van het meerjarenbeleidplan met 

meerjarenbegroting; 

3.  het vaststellen van de jaarrekening van het voorafgaande jaar; 

4. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;  
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5. het vaststellen van het jaarplan en bijbehorende begroting voor het komende 

jaar; 

6. het vaststellen of de stichting adequaat is ingericht en toegerust om het beleid 

uit te voeren; 

7. het vaststellen van het vrijwilligersbeleid; 

8. het vaststellen van de inrichting van oordeel en besluitvorming over de 

toewijzing van middelen aan doelstellingsactiviteiten; 

9. het vaststellen van voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van 

de organisatie en het tijdig signaleren en managen van risico's; 

10. het aangaan, (doen) wijzigen of (doen) verbreken van een duurzame, 

rechtstreekse of minnelijke samenwerking met één of meerdere rechtspersonen 

of organisaties, waaronder tevens is begrepen besluiten tot splitsing of fusie als 

bedoeld in de artikelen 334 respectievelijk 317 Boek 2 Burgerlijk wetboek, een 

en ander indien deze samenwerking, wijziging of beëindiging van ingrijpende 

betekenis is voor de stichting; 

11. het aanvragen van faillissement en/of surseance van betaling van de stichting; 

12. het vereffenen van het vermogen na ontbinding van de stichting; 

13. het benoemen en ontslaan van de registeraccountant van de stichting; 

14. het wijzigen van bankrelaties van de stichting, het ter leen verstrekken van 

gelden en het aangaan van leningen. Deze goedkeuring is niet nodig voor het 

doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet welk 

krediet door de raad van toezicht al eerder is goedgekeurd; 

15. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; 

16. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet, of niet volledig in de begroting 

zijn opgenomen en het jaarlijks, door de raad van toezicht vastgestelde, zonder 

goedkeuring uit te geven bedrag te boven gaat; 

17. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 

van registergoederen, en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de 

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

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 

verbindt; 

18. alle andere duidelijk omschreven en op schrift gestelde aan het bestuur bekend 

gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft 

besloten dat deze aan de goedkeuring van de raad van toezicht moeten worden 

onderworpen. 

De raad van toezicht volgt kritisch de realisatie van de onder lid 5 tot en met 9 

gemelde zaken. 

Artikel 11 

Het bestuur is verplicht aan de raad van toezicht alle voor de uitoefening van zijn 

taak nodige en nuttige inlichtingen, gevraagd en ongevraagd, te verstrekken. 

Daaronder is tevens te verstaan de informatie inzake aangelegenheden die ter 

goedkeuring aan de raad van toezicht dienen te worden voorgelegd. 

Vertegenwoordiging 
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Artikel 12 

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde wordt de stichting in en 

buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder. 

2. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, 

tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij 

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

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 

verbindt. 

3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard. 

4. In gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van 

het bestuur of een lid van de raad van toezicht, dient het desbetreffende lid dit 

tegenstrijdige belang te melden aan de raad van toezicht. Het desbetreffende 

lid dient zich voorts van de beraadslagingen en besluitvorming betreffende het 

onderwerp van het tegenstrijdige belang te onthouden. Indien en voor zover er 

voor de besluitvorming waarbij een lid een tegenstrijdig belang heeft, een 

quorumvereiste in de wet of deze statuten is gesteld, telt het betreffende lid niet 

mee ter bepaling of het gestelde quorum is gehaald, een en ander voor zover 

niet in strijdt met de dwingend rechtelijke bepalingen hieromtrent in de wet 

opgenomen. 

5. In gevallen, waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met het bestuur, 

bepaalt de raad van toezicht door wie, anders dan de bestuurder, de stichting in 

deze situatie zal worden vertegenwoordigd. 

 Onder tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van op 

geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: 

 a. het bestuur, de raad van toezicht, en/of medewerkers van de stichting; 

 b. die een nauwe familie-, tot en met de derde graad, of vergelijkbare relatie 

hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen; 

 c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen 

bestuurder, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. 

6. Het bestuur is bevoegd bepaalde, aan één of meerdere werknemers per 

separaat bestuursbesluit volmacht (procuratie) te verlenen, mits de volmacht 

naar inhoud en tijd beperkt is. Het bestuur kan aan deze volmacht voorwaarden 

verbinden. 

Raad van toezicht 

Artikel 13 

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid 

van het bestuur, op het functioneren van het bestuur en op de algemene gang 

van zaken in de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van 

toezicht zich naar het belang van de stichting. 

2. De raad van toezicht kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over 

alle aangelegenheden aangaande de stichting. 
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3. De raad van toezicht is belast met: 

 a. het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur; 

 b. het benoemen en ontslaan van een registeraccountant ter controle van de 

jaarstukken en de boekhouding, na overleg met het bestuur. 

4. De raad van toezicht dient aan de in artikel 10 bedoelde besluiten van het 

bestuur zijn goedkeuring te verlenen, één en ander in overleg met het bestuur. 

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht voor deze 

besluiten kan niet tegen derden worden ingeroepen. 

5. De raad van toezicht stelt een reglement raad van toezicht vast waarin het 

functioneren, de werkwijze en de wijze van besluitvorming van de raad van 

toezicht (nader) wordt vastgelegd. Het reglement van de raad van toezicht mag 

geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten, noch met de wet. 

6. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan helft van het aantal leden 

van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan een vergadering van de 

raad van toezicht. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. 

7. Binnen de raad van toezicht en tussen de leden van de raad van toezicht  en 

het bestuur mogen geen nauwe familie- of  vergelijkbare relaties 

overeenkomstig artikel 8 lid 2 bestaan. 

Artikel 14 

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf personen en maximaal acht 

personen. 

2. Daalt het aantal leden van de raad van toezicht beneden de vijf, dan blijft de 

raad van toezicht bevoegd. De raad van toezicht neemt op korte termijn 

maatregelen tot aanvulling. 

3. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch 

onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de 

stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet 

als bezoldiging aangemerkt. De hoogte van de onkostenvergoeding wordt 

vastgesteld na voorafgaand overleg met het bestuur. De 

onkostenvergoeding(en) dienen in de jaarrekening te worden opgenomen en 

nader te worden toegelicht. 

Artikel 15 

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht 

zelf. 

2. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst of ontslagen door de 

raad van toezicht om redenen aan het belang van de stichting ontleend. Deze 

redenen worden in een concreet geval door de raad van toezicht zelf 

vastgesteld. Het betreffende besluit wordt bij meerderheid van stemmen 

genomen in een vergadering  waarin alle leden van de raad van toezicht 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 16 

1. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de raad van toezicht. 

2. Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn: 
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 a. personen in dienst van de stichting en hun bloed- en aanverwanten tot en 

met de derde graad en degenen die met een persoon in dienst van de 

stichting een gemeenschappelijke huishouding voeren; 

 b. bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers 

van entiteiten waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden 

middellijk of onmiddellijk afstaat; 

 c. bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers 

van entiteiten waarmee de stichting op geld waardeerbare 

rechtshandelingen verricht;  

 d. personen die het vrije beheer over hun vermogen missen; 

 e. de door de onder b. en c. genoemde entiteiten voorgedragen personen. 

Artikel 17 

Een lid van de raad van toezicht treedt volgens een door de raad van toezicht op te 

maken rooster van aftreden af, maar uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. De volgens 

het rooster aftredende leden zijn terstond eenmaal herkiesbaar. Degene, die in de 

plaats treedt van een tussentijds afgetreden lid van de raad van toezicht, zal 

aftreden in het jaar dat anders degene in wiens plaats hij heeft plaatsgenomen 

volgens het rooster was afgetreden. 

Artikel 18  

Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt, buiten de gevallen als bedoeld in 

artikel 298 Boek 2 Burgerlijk Wetboek: 

1. door overlijden; 

2. door bedanken; 

3. door periodiek aftreden als bedoeld in artikel 17; 

4. door het verlenen van tussentijds ontslag; 

5. ingeval tijdens het lidmaatschap zich situaties voordoen zoals bedoeld in artikel 

15 lid 2. 

Artikel 19 

1. De leden van de raad van toezicht worden voor de vergaderingen door of 

namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen. Voorts wordt hen tenminste één 

week voor de datum van de vergadering een agenda toegezonden, waarin de 

ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en zoveel mogelijk 

toegelicht. Het bestuur kan - op overeenkomstige wijze - worden uitgenodigd 

door de raad van toezicht de vergadering bij te wonen. 

2. Van het bepaalde in lid 1 kan worden afgeweken in gevallen bij het reglement 

raad van toezicht voorzien. 

3. De raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar. 

4. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, besluit de raad van 

toezicht bij volstrekte meerderheid van stemmen. Tenminste ieder lid van de 

raad van toezicht neemt deel aan de besluitvorming. 

5. Voor besluitvorming dienen voor zover in deze statuten niet anders wordt 

bepaald, tenminste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht, 

persoonlijk deel te nemen aan een vergadering. 
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6. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. 

7. Een lid van de raad van toezicht kan zich met een schriftelijke volmacht laten 

vertegenwoordigen door ander lid van de raad van toezicht. 

Financiële auditcommissie 

Artikel 20 

De raad van toezicht stelt een financiële auditcommissie in als vaste commissie van 

de raad van toezicht. Deze financiële auditcommissie die in meerderheid bestaat uit 

leden van de raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op de 

financiële gang van zaken binnen de stichting en voorts met de toetsing van de 

werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de 

betalingsorganisatie. De samenstelling en werkwijze wordt nader geregeld in het 

reglement raad van toezicht. 

Jaarverslag/jaarrekening en verantwoording 

Artikel 21 

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

2. Het bestuur brengt periodiek verslag uit over de financiële positie van de 

stichting. 

3. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 

Daaruit wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 

zes maanden, de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig de door het Centraal 

Bureau Fondsenwerving vast te stellen richtlijnen. 

4. Jaarlijks voor één november wordt door het bestuur een begroting voor het 

komende boekjaar opgesteld en aan de raad van toezicht aangeboden. De 

begroting wordt door de raad van toezicht vastgesteld. 

5. De jaarrekening en de boekhouding worden gecontroleerd door een door de 

raad van toezicht benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt 

aan de raad van toezicht. 

6. De jaarrekening dient te worden goedgekeurd door de raad van toezicht. 

7. De raad van toezicht zal niet tot goedkeuring van de jaarrekening overgaan, 

dan nadat de registeraccountant als bedoeld in lid 4 daarover zijn rapport heeft 

uitgebracht. 

8. Nadat de jaarrekening is goedgekeurd kan de raad van toezicht besluiten om 

decharge te verlenen aan het bestuur voor het door het bestuur in het 

desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de 

jaarrekening blijkt. 

Reglementen 

Artikel 22 

Het bestuur kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen. 

Deze mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten noch met de wet, 

ook waar die geen dwingend recht bevat. 

Statutenwijziging 

Artikel 23 

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. 
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2. Een besluit tot wijziging van de statuten door de raad van toezicht moet worden 

genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen vergadering waarin 

tenminste drie/vierde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. 

3. Is in de in het tweede lid bedoelde vergadering niet het vereiste aantal leden 

aanwezig, dan wordt tenminste acht en ten hoogste dertigdagen na deze 

vergadering een nieuwe vergadering belegd, waarin hierover kan worden 

besloten indien tenminste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht 

in persoon aanwezig is en het voorstel met een meerderheid van twee/derde 

van het aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt aangenomen. 

4. Het bestuur kan een voorstel tot statutenwijziging doen. 

5. De statutenwijziging komt eerst tot stand bij notariële akte. Het bestuur 

deponeert een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

ten kantore van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 24  

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. 

2. Het bestuur kan een voorstel tot ontbinding van de stichting doen. 

3. Op het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 23 van 

overeenkomstige toepassing. 

4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting 

uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: 'in liquidatie'. 

5. De vereffening geschiedt door het bestuur na goedkeuring door de raad van 

toezicht. 

6. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. 

7. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 

8. In geval de stichting een juridische fusie aangaat dan wel gesplitst wordt zijn 

bovenstaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande dat het vermogen van de stichting, dan wel de vruchten van het 

vermogen slechts met toestemming van de bevoegde rechter voor een ander 

doel dan zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten worden aangewend. 

9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten 

onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te 

wijzen derde. 

Onvoorziene situaties 

Artikel 25 

In alle gevallen, waarin door de statuten, de reglementen en de wet niet is voorzien, 

beslist het bestuur van de stichting. 
BIJLAGE(N) 
Aan deze akte wordt de volgende bijlage(n) gehecht: 
- besluit Raad van Toezicht.  
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IDENTITEIT 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Ik heb hun identiteit aan de hand 

van de daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

SLOT 

WAARVAN AKTE is opgemaakt in Houten op de datum die aan het begin van deze 

akte is vermeld. 

De verschenen personen hebben vooraf een ontwerp van deze akte ontvangen. De 

inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de verschenen personen zakelijk 

opgegeven en toegelicht. Ook heb ik de verschenen personen gewezen op de 

gevolgen die voor hen uit deze akte voortvloeien. 

Alle verschenen personen hebben verklaard dat zij van de inhoud van deze akte 

hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing instemmen. 

Deze akte is vervolgens door mij, notaris, beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna 

is deze akte ondertekend door de verschenen personen en mij, notaris.  
 

(Volgt ondertekening) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

 
 

 
 


