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Heden, @ tweeduizend acht,
verscheen voor mij,
mr. Jeannine Antoinette Cecile Marie Geurts, notaris te Wassenaar:
1. mevrouw Anneke Elisabeth Blom, geboren te Krimpen aan den IJssel op
negenentwintig februari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2244
GJ Wassenaar, Groot Hoefijzerlaan 28, houder van een rijbewijs met
nummer 4241576002, afgegeven te Wassenaar op éénendertig januari
tweeduizend zeven, gehuwd.
INLEIDING
De comparante verklaarde:
-

het bestuur van de stichting: Stichting de Regenboogboom, met zetel te ‘sGravenhage, adres Kerkstraat 50 te 3764 CT Soest, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41157872, hierna te noemen: ‘de stichting’,
heeft besloten om de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen;

-

de statuten van de stichting, die werd opgericht bij akte verleden voor mr.
F.W.R. Kronenberg, destijds notaris te ‘s-Gravenhage op zes april
negentienhonderd drieënnegentig, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte
verleden voor mr. B.H. Dyserinck, notaris te ‘s-Gravenhage, op
tweeëntwintig mei tweeduizend twee;

-

het bestuur van de stichting heeft voorts besloten om onder meer de
comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te
brengen;

-

van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van
de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering.
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STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarde de comparante ter uitvoering van deze besluiten de
statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen als volgt:
Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting de Regenboogboom.
2. Zij is gevestigd te Soest.
Doel
Artikel 2
De doelstelling van de stichting is tweeledig: allereerst heeft de stichting ten
doel het helpen van kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of
handicaps en wel door middel van de Regenboogboom te trachten de kwaliteit
van hun leven te verbeteren, een betere verstandhouding en harmonie te
bewerkstelligen tussen alle mensen en geloofsovertuigingen en een betere
geestesverwantheid te creëren in samenwerking met de medische wereld en
de reguliere zorg- en hulpverlening. Daarnaast heeft de stichting ten doel het
geven van voorlichting aan alle mogelijke partijen over de visie en werkwijze
van de stichting.
Concreet krijgt dit vorm door:
1. de kinderen fysiek te bezoeken, thuis, op school of in
ziekenhuis/instelling/dagbesteding;
2. de ervaringen en feedback van de kinderen als input te gebruiken voor
zorgvernieuwing.
Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden, te benoemen
en te ontslaan door het bestuur. Het bestuur stelt het aantal van zijn leden
vast.
2. Tussen bestuursleden mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties
bestaan, waaronder mede wordt begrepen: geregistreerd partnerschap,
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ongehuwd samenwonen, voogdij, curatele of bewind.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Het
bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een aftredend bestuurslid is
terstond herbenoembaar.
5. Een nieuw bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van
zijn voorganger.
6. Om beïnvloeding door zakelijke belangen van andere instellingen te
voorkomen, mogen bestuursleden van de stichting geen bestuurder,
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een
entiteit waarmee de stichting op structurele wijze waardeerbare
rechtshandelingen verricht.
7. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag worden
benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of
daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de
stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde
gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer
dan een derde van het aantal bestuurders van de stichting mag bestaan
uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of
werknemers van deze betreffende entiteiten. Deze bestuurders mogen buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen aan het
bestuur - de stichting niet vertegenwoordigen.
8. Het in lid 6 en 7 bepaalde geldt niet:
indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit
sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen.
9. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen
bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
10. Mocht het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaan
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dan blijft het bevoegd.
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee
andere bestuursleden dit nodig acht(en).
2. De oproep tot een vergadering geschiedt door de secretaris bij brieven te
verzenden ten minste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en die
van de vergadering niet medegerekend.
3. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de
te behandelen onderwerpen.
4. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven. Voor het
nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van de in functie
zijnde bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering.
5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. De vergadering wordt geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst
de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Een bestuurslid kan zich, met in achtneming van het hiervoor in lid 4
bepaalde, ter vergadering door een schriftelijk daartoe gemachtigd
medebestuurslid laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat een
bestuurslid nooit meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel uitspreken.
9. De secretaris maakt van het verhandelde en beslotene notulen op, die
door de voorzitter en secretaris in de eerstvolgende bestuursvergadering
worden ondertekend.
Vertegenwoordiging
Artikel 6
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur,
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alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, met in achtneming
van het bepaalde in artikel 4 lid 7 laatste zin.
De comparante verklaart tijdig kennis te hebben genomen van de inhoud van
deze akte, een concept van deze akte te hebben ontvangen en op de
mogelijke gevolgen uit de akte voortvloeiende te zijn gewezen.
De comparante is mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document
vastgesteld.
Waarvan akte,
opgemaakt in minuut, is verleden te Wassenaar, ten dage in het hoofd dezer
gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een
toelichting daarop aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen, daarmede in te stemmen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de
comparante en mij, notaris, ondertekend.

