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STA TUT E N: ---------------------------------------------
Naam, zetel en duur. -----------------------------------------
Artikel 1. ---------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: stichting Christ's Hope Neder-

land. ------------------------------------------------------
2. Zij is gevestigd te Wezep, gemeente Oldebroek. -------------
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ------------
Grondslag. ----------------------------------------------------
Artikel 2. ----------------------------------------------------
De stichting heeft als grondslag de Bijbel, het levende Woord
van God. ------------------------------------------------------Doel. _

Artikel 3. ---------------------------------------------------
1. De stichting heeft ten doel het verlenen van steun in de

ruimste zin van het woord aan de internationale organisa-
tie: Christ' s Hope International, zulks voor proj ecten in
Zuidelij k Afrika, en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevor-
derlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. ------
De stichting heeft als juridisch zelfstandig onderdeel
van de internationale organisatie: Christ's Hope Internati-
onal - met name ten doel om in Zuidelijk Afrika de gevolgen
van HIV-besmetting, alsmede van de ziekte aids, te bestrij-
den/te verzachten door het ondersteunen danwel het opzetten
van één àf meerdere projecten betreffende: -----------------

voorlichting en preventie met betrekking tot HIV en
aids; ---------------------------------------------------
het stichten van kindertehuizen; ------------------------
het stichten van scholen; -------------------------------
dagelijkse verzorging van aids-/HIV-slachtoffers; -------
het stichten van hospices zodat slachtoffers van aids
aldaar op een menswaardige wijze kunnen sterven; --------
het creëren van mogelijkheden om aids-slachtoffers na
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hun dood op een menswaardige manier te kunnen begraven. -
2. Bij de hulpverlening door de onderhavige stichting en door

Christ's Hope International gelden de bijbelse uitgangspun-
ten, met als gevolg een zorgvuldige en zorgzame begeleiding
van- en zorg voor de doelgroep; daarbij wordt ook zorgge-
dragen voor een aanpak die nauwaanslui t bij de godsdien-
stige en maatschappelijke oriëntatie van de betrokken doel-
groep (en) . -------------------------------------------------

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door: ------------------------------------------------------
a. het onderhouden van een relatie met Christ's Hope Inter-

national; -----------------------------------------------
b. het samenwerken met organisaties die eenzelfde of ver-

want doel nastreven; ------------------------------------
c. het verzorgen van promotionele activiteiten; ------------
d. het voeren van financiële acties; -----------------------
e. het (doen) uitzenden van vrijwilligers; -----------------
f het zo nodig aanstellen van bezoldigde of onbezoldigde

medewerkers. --------------------------------------------
Vermogen. ----------------------------------------------------
Artikel 4. ---------------------------------------------------
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----

subsidies en donaties; ----------------------------------
schenkingen, erfstellingen en legaten; ------------------
alle andere verkrijgingen en baten. ---------------------

2. Erfstellingen mogen uitsluitend aanvaard worden onder het
voorrecht van boedelbeschrijving. --------------------------

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. --------------
Bestuur. -----------------------------------------------------
Artikel 5. ---------------------------------------------------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie le-

den. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door het
bestuur. Slechts zij die de grondslag en het doel van de
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stichting zoals vermeld in de artikelen 2 en 3 van deze
statuten onderschrij~en, kunnen als bestuurslid benoemd
worden. ----------------------------------------------------
Het aantal bestuursleden wordt door het bestuur met algeme-
ne stemmen vastgesteld. ------------------------------------

2. De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode
van vier jaren en zi j n na afloop van een zittingsperiode
steeds herbenoembaar. --------------------------------------
Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen
rooster van aftreden. --------------------------------------

3. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waar-
van de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn mid-
den een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook
door één persoon worden vervuld. ---------------------------

4. In tussentijdse vacatures wordt voorzien op dezelfde wijze
als in dit artikel bepaald, met dien verstande dat de nieuw
benoemde bestuursleden in de plaats treden van de bestuurs-
leden in wier plaats zij benoemd zijn. ---------------------

5. Mocht (en) in het bestuur, om welke reden dan ook, één of
meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurs-
leden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niette-
min een wettig bestuur, niettegenstaande het bepaalde in
artikel 8. -------------------------------------------------

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

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten. ------------------
Artikel 6. ---------------------------------------------------
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Wezep, gemeente

Oldebroek, of in een andere door het bestuur aan te wijzen
gemeente. --------------------------------------------------

2. Ieder halfjaar wordt tenminste één vergadering gehouden. ---
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3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden in-
dien de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der an-
dere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeuri-
ge opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het
verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk ver-
zoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering 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 namens de voorzitter, tenminste zeven
dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering
niet medegerekend, door middel van een oproepingsbrief. ----

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip
van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. ----------

6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn ge-
nomen kunnen - zolang in een bestuursvergadering alle in
functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn geldige be-
sluiten worden genomen over alle aan de orde komende onder-
werpen, mits met algemene stemmen. -------------------------

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur; bij diens afwezigheid wij st de vergadering zelf
haar voorzitter aan. ---------------------------------------

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen ge-
houden door de secretaris of door één der andere aanwezi-
gen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen wor-
den in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld en
ten blijke daarvan getekend door degenen die in die verga-
dering als voorzitter en secretaris fungeren. --------------

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige beslui-
ten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde
leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
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Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-
bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der verga-
dering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optre-
den. -------------------------------------------------------

10. Het bestuur kan ook bui ten vergadering bes lui ten nemen,
mits met algemene stemmen en alle bestuursleden in de gele-
genheid zijn gesteld telefonisch, per brief, per telefax of
per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen be-
slui t wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden
door de secretaris een relaas opgemaakt, dat, na mede-
ondertekening door de voorzitter, bij de notulen wordt ge-
voegd. -----------------------------------------------------

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van
één stem. --------------------------------------------------
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voor-
schrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met vol-
strekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. -------

12.Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, ten-
zij de voorzitter een schriftelij ke stemming gewenst acht
of indien één der stemgerechtigden dit vóór de stemming
verlangt. --------------------------------------------------

Schriftelij ke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes. --------------------------------------------------

13.Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn ui tge-
bracht. ----------------------------------------------------

14.Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot
een volgende vergadering uitgesteld. Deze vergadering zal
niet eerder dan twee weken na de vergadering waarop de
stemmen staakten, worden gehouden. Indien de stemmen dan
wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verwor-
pen. -------------------------------------------------------
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15.Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzit-
ter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Het-
zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover werd gestemd over een niet schriftelij k vastgelegd
voorstel. --------------------------------------------------

16.Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergade-
ring of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelij k geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt. ----------------------------------------------
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming. -------------------------------

17.In alle overige geschillen omtrent stemmingen, niet bij de
statuten voorzien, beslist de voorzitter, zulks voor zover
de wet dit niet verbiedt. ----------------------------------

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging. -------------------
Artikel 7. ---------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ---
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten

tot het verkrij gen, vervreemden en/ of bezwaren van regis-
tergoederen. --------~--------------------------------------

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkom-
sten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk me-
deschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt. --------------------------------------------------

Artikel 8. ---------------------------------------------------
De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door
het gehele bestuur, danwel door voorzitter en secretaris geza-
menlijk, danwel door hun vervangers. --------------------------
Einde bestuurslidmaatschap. ----------------------------------
Artikel 9. ---------------------------------------------------
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Het bestuurslidmaatschap eindigt door periodiek aftreden, door
overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije be-
heer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (be-
danken), alsmede bij ontslag hetzij door de rechtbank op grond
van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij door
een bestuursbesluit. ------------------------------------------
Een bestuursbeslui t tot ontslag van een mede-bestuurslid kan
slechts worden genomen indien alle overige bestuursleden vóór
het betreffende voorstel stemmen. -----------------------------
Boekjaar en jaarstukken. -------------------------------------
Artikel 10. --------------------------------------------------
1. Het boekj aar van de stichting is gelij k aan het kalender-

jaar. ------------------------------------------------------
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 geëin-
digde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden
aangeboden, zulks indien het bestuur dit wenst, vergezeld
van een rapport van een registeraccountant of van een ac-
countant-administratieconsulent. ---------------------------

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. --------
Reglement. ---------------------------------------------------
Artikel 11. --------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waar-

in die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze sta-
tuten zijn vervat. -----------------------------------------

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in
strijd zijn. -----------------------------------------------

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wij-
zigen of op te heffen. -------------------------------------

4. Op de vaststelling, WlJ ziging en opheffing van het regle-
ment is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. ---
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statutenwijziging. -------------------------------------------
Artikel 12. --------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. ----------

Besluiten tot wij ziging van deze statuten kunnen slechts
worden genomen in -een tot dat doel uitgeschreven vergade-
ring, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de zitting
hebbende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, en
met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte der
geldig uitgebrachte stemmen. -------------------------------
Indien op deze vergadering het vereiste aantal leden niet
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen een maand,
echter niet binnen veertien dagen, een tweede vergadering
ui tgeschreven, welke, ongeacht het aantal aanwezigen, be-
voegd is omtrent wijziging van de statuten te besluiten met
meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van het aan-
tal geldig uitgebrachte stemmen. ---------------------------

2. Wij zigingen in de statuten van deze stichting worden van
kracht nadat zij bij notariële akte zijn vastgelegd. -------

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek af-
schrift van de wij ziging, alsmede de gewij zigde statuten,
neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehou-
den door de Kamer .van Koophandel en Fabrieken binnen welker
gebied de stichting haar zetel heeft. ----------------------

Ontbinding en vereffening. -----------------------------------
Artikel 13. --------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het

daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid
1 van toepassing. ------------------------------------------

2. De stichting blij ft na haar ontbinding voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ------

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----------------
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding

van de stichting inschrij ving geschiedt in het register,
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bedoeld in artikel 12 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, zulks te bepalen door de vereffenaars. Indien er
geen besluit is genomen terzake de aanwending van een even-
tueel batig saldo, danwel indien het besluit terzake de
aanwending van het batig saldo niet kan worden uitgevoerd,
komt dit batig saldo toe aan de organisatie Christ' s Hope
International. ---------------------------------------------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en beschei-
den van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berus-
ten onder de jongste vereffenaar. --------------------------

Slotbepaling. ------------------------------------------------
Artikel 14. --------------------------------------------------
In alle gevallen, waarin noch de wet noch een eventueel regle-
ment noch deze statuten voorzien, beslist het bestuur. --------
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