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Heden, twaalf december tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Maria van

ReigersbergVersluys,notariste,s-Gravenhage:
mevrouw mr. Eva van den Berg, geboren te Castricum op dertien maart negentienhonderd zes

-

entachtig,werkzaamte2596HN's-Gravenhage,Raamweg46,
die heeft verklaard te handelen ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging, genomen
Çþild,
ss¡ Happy
van
St¡cht¡ng
op zestien november tweeduizend zeventien door het bestuur
stichting, statutair gevestigd te Oisterwijk, kantoorhoudende te 5062 KA Oisterwijk, Oranjelaan 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
18075622 (de "St¡chting"), krachtens welk besluit de comparante eveneens werd gemachtigd
voornoemd besluit uit te voeren.
De Stichting is opgericht bij notariële akte op vier en twintig september tweeduizend vier
verleden voor mr. W.M. van Eijck, destijds notaris te Rotterdam. De statuten zijn sindsdien niet meer gewijzigd.

-

De comparante, handelend als gemeld, heeft verklaard dat als gevolg van voornoemd besluit

tot statutenwijziging met ingang van heden de statuten van de Stichting te wijzigen s¡ ds
volgende wijziging aan te brengen:
STATUTEN:

-

-

Naam. Zetel.

Artikel 1.

1.L
7.2

De stichting draagt de naam: Stichting Happy Child.
De Stichting is gevestigd in de gemeente Oisterwijk'

Doel.

Artikel2.

Z.t

De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan organisaties en instellingen

die zich zowel nationaal als internationaal inzetten voor verbetering van
levensomstandigheden van de medemens, in het bijzonder ten behoeve van kansarme
kinderen, tot de leeftijd van circa twaalf (I2) iaar, in Nederland maar ook i¡ þst

-

buitenland.Bijzondereaandachtspuntenzijnhierbijeten,drinken,onderwijst-

2.2
2.3
2.4

medische zorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken door ten minste negentig procent
(90%) van het rendement van het vermogen van de stichting aan te wenden conform het hiervoor omschreven doel
het
De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. Van het doel is uitgesloten
drijven van een onderneming.
De stichting zal te allen tijde haar handelswijze uitvoeren in lijn met de voorwaarden
die worden gesteld aan een Algemeen Nut Beoogde lnstelling (ANBI). lndien dsTs
voorwaarden wijzigen zal het bestuurvan de stichting zorgdragen dat haarstatuten
-hier onverwijld op worden aangepast.
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Vermogen.

Artikel3.
3.1Hetvermogenvandestichtingzalbestaanui|;

a.
b.
c.

subsidies en donaties;

schenkingen, erfstellingen en legaten
alle andere vormen van verkrijging en baten.
Erfstellingen mogen slechts door de stichting worden aanvaard onder het vse¡¡scþl

3.2
3.3
3.4

van boedelbeschrijving.
Alleen de stichting kan beschikken over haar vermogen'
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuìteit van de activiteiten conform het doelvan de stichting.
De kosten van fondsenwerving en het beheervan de fondsen dienen in redelijke
verhouding te staan tot de kosten ten behoeven van het doel van de stichting, met
dien verstande dat deze kosten niet meer mogen bedragen dan tien procent (L0%) van

het jaarlijkse rendement behaalt door de stichting.
Samenstelling van het bestuur.

- -

Artikel 4.

4.L
4.2

4.3

4.3

4.5

Bestuurders van de st¡cht¡ng kunnen slechts natuurlijke personen zijn
Het bestuur voorziet in zijn eigen opvolging. Het bestuur bestaat uit een door het
bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) bestuurders'
Minimaal één van de bestuurders dient voor zover mogelijk gedurende de periode van vijf en twintig jaar na het defungeren van de oprichter als bestuurder van de stichting,
afkomstig te zijn van de familie van de oprichter'
Behalve de oprichter, worden bestuurders benoemd voor een periode van maximaalvijf (5) jaar. Deze bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk éénmaal
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder, neemt dg
plaats in van degene in wiens vacature hijwerd benoemd
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door þþ¡
persoon worden vervuld, met dien verstande dat het bestuur uit ten minste drie (A)-leden blijft bestaan
lndien niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van een vacature een bestuurder
is benoemd, zal de meest gerede bestuurder of andere belanghebbende de rechtbank
van het rechtsgebied waar de stichting haar zetel heeft, kunnen verzoeken i¡ is
vacature te voorzien.
Deze door de rechtbank benoemde bestuurder défungeert van rechtswege op het
tijdstip, waarop alsnog door het bestuur zelf in de vacature wordt voorzien, tenzij op
-het moment van benoeming geen bestuurders in functie waren
ln gevalvan één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende
bestuurders, of vormt de overblijvende bestuurder, een wettig bestuur alsof het
bestuurvoltallig is, tenzij voor het nemen van een besluit op grond van deze statuten
geen vacature voor een bestuurder mag bestaan. ln het laatste gevaldient eerst in de -

-
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4.6

vacature van de desbetreffende bestuurder(s) te zijn voorzien, alvorens een besluit kan
worden genomen.
Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte-

-

-

kosten.

Defungeren van een bestuurder.

ArtikelS.
5.

j.

5.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, defungeert een
bestuu rder:
a. door overlijden;
b. door vrijwillig aftreden;
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, hij onder curatele
wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest,

d.
e.
f,

-

andersdantengevolgeVanaanhemverleendesurséancevanbetaling;-

door beëindiging van de periode waarvoor hij is benoemd'
door ontslag door het bestuur met inachtneming van het in lid 2 bepaalde; en
door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de \¡ús[ vse¡2ig¡.Een bestuurder kan, onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, -door het bestuur worden geschorst op de in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek vermelde
gronden.
Een dergelijke schorsing geschiedt bij besluit met algemene stemmen van een
bestuursvergadering, waarin alle overige bestuurders aanwezig dan
- wel
vertegenwoordigd zijn
lndien een bestuurder is geschorst, dient door de overige bestuurders binnen drie (3)
maanden na de ingang van de schorsing te worden besloten tot hetzlj ontslag, hetzi¡ opheffing van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.
Een bestuurder die voor schorsing of ontslag is geagendeerd, wordt uitgenodigd tot de betreffende vergadering, maar kan geen stem uitbrengen

Organisatie bestuur.

Artikel 6.

6.1
6.2

6.3

De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting
statutair is gevestigd. Het bestuur kan met algemene stemmen besluiten elders te

vergaderen.
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle in functie zijnde
bestuurders met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen. lndien de
voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin
geldige besluiten worden genomen, mits alle bestuurders hun instemming voor dg2s
wijze van besluitvorming hebben verleend.
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde
medebestuu rder doen vertegenwoordigen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, die echter
bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap van de desbetreffende

-

-
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6.4

vergadering te belasten.
Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de bestuursvergaderingen
worden geleid door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder
De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.
Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris van het bestuur aan. Bij
afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de voorzitter een ander als
secretaris van de desbetreffende vergadering aan
Vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien
één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave
- vanlndien
ds
richt.
verzoek
de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter een
voorzitter aan een dergelijk verzoek geen, of niet op zodanige wijze gevolg geeft dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van
- de
ve reiste

6.5

6.6

formaliteiterì.

- bestuur per post of via een ander communicatiemiddel dat in staat is een geschreven
-tekst en handtekening over te brengen, mits de identiteit van de afzender met
De oproeping geschiedt behoudens het bepaalde in lid 4 door de voorzitter v¿¡ þst

afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. De termijn van oproeping bedraagt ten
minste acht en twintig (28) dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag waaropde vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend
De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel
vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de volgende vergadering
ondertekend

6.7lederebestuurderheeftrechtophetuitbrengenvanéénstem'BijstakenVan-

6.8
6.9

6.10

stemmen is het voorstel verworPen
Tenzij in de wet of in deze statuten anders is bepaald, zullen alle besluiten van het
bestuur bij algemene stemmen worden genomen
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ln alle geschillen
omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter'
per
of
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk
- in het maatschappelijk verkeer voor sch riftelijke vastlegging gebru ikelijke
communicatiemiddelen geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders kennis hebben
genomen van het voorstel en hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming. -

Bestuursbevoegdheid

-

Artikel 7.

7.t
7.2

Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting en het voeren
van haar administratie.
Het bestuur zal een beleidsplan opstellen welke informatie bevat over de activiteiten,
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fondsenwerving, financiële management van de activa van de stichting en haar
omkosten. Een beleidsplan mag meerdere jaren beslaan, echter het beleidsplan dient
actueel te zijn

-

Vertegenwoordiging.

ArtikelS.

8.L

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee (2) gezamenlijk

handelende bestuurders .
Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan een of meer bestuurder, om de
stichting te vertegenwoordigen binnen de in de volmacht opgenomen bevoegdheden'
Het bestuur is bevoegd aan de gevolmachtigde een titeltoe te kennen.
Ontstentenis of belet.

8.2

Artikel9.
ln geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de
overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
Reglement.

-

Artikel 10

j.O.i-

LO.2

10.3

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden
geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen'

-

Statutenwijziging.

Artikel tL.

LL.1,

t1,z

Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen'
Het bestuur van de stichting kan een besluit tot:
a. het wijzigen van de statuten van de stichting;
b. het ontbinden van de stichting;
c. het vaststellen, wijzigen en opheffen van een reglement conform het bepaalde
in artikel tO;

-

d. het goedkeuren van een beleidsplan,
slechts geldig nemen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dan slechts indien er binnen þs1
bestuur geen vacature bestaat. Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als hiervoor bedoeld, aan de orde wordt gesteld, ¡ist ¿lls
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen vijftien (15) dagen na de eerste, waarin, indien ¿llsbestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met algemene stemmen, een zodanig
geldig besluit alsnog kan worden genomen.
II,3 Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.
Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.
Artikel L2.

L2.L
I2.2

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien u¡t

- 5
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deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen

-

worden gekend

I2.3
LZ.4

Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes (6)
maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en l¿5ls¡ v¿¡de stichting te maken en op papier te stellen.
en
andere
bescheiden
Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken,
gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

Ontbinding en vereffeniî8,

ArtikeltS.

13.L

De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit

13.2

Op het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalds
bijzondere besluiten in deze statuten van overeenkomstige toepassing.

13.3

tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatie5¿lde
vastgesteld. Een eventueel na de liquidatie overblijvend batig liquidatiesaldo wordt

v¿¡ þqt

bestuur.

13.4

13.5

srnl¡s¡t

-

-

Bij het besluit

bestemd voor een algemeen nut beogende instelling met een doel in
overeenstemming met de doelstelling van de stichting.
lngeval van ontb¡nding van de stichting krachtens bestuursbesluit worden fls
bestuursleden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting' Het
bestuur kan besluiten één of meer andere personen tot vereffenaars te benoemen.
Gedurende vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
-

-

- kracht.
Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en
13.6
andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder
degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
Ten slotte heeft de comparante, handelend als gemeld, verklaard:
Het besluit van het bestuur van de Stichting waaruit blijkt van het in de aanhef van ds2s ¿ldg
vermelde besluit, tevens inhoudende het besluit de aldaar bedoelde machtiging aan de
comparante te verlenen, zal (in kopie) aan de minuut van deze akte worden gehecht (Bijla8e l)'

-

SLOT:

De bijdeze akte betrokken comparante is m¡j, notaris, bekend
Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

DezakelijkeinhoudvandezeakteisaandecomparanteopgegeVenentoegelicht.þgcomparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor
het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud i¡ ls
stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en daarna des¡
mij, nota ris, ondertekend

-
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