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Heden, een en twintig april tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Paul
Adriaan Delen, notaris te Baarn:-mevrouw Laurina Verboom, kantooradres Eemnesserweg 12 te (3741 GA) Baarn,
geboren te Baarn op achttien april negentienhonderd drie en zestig, werkzaam onder verantwoordelijkheid van mij, notaris
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de te Naarden statutair gevestigde stichting. ALGEMENE STICHTING VOOR AFRIKAANSE PROJECTEN, kantoor houdend op het adres adres lJsbaankade 191 te (1271 GC)
Huizen, op deze wijze genoemde stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend op
grond van het bepaalde in artikel 8 van haar statuten; deze stichting hierna te
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noemen,,' de
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stichting
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Van vermelde volmacht aan de comparant blijkt uit het aan deze akte te hechten
exemplaar van de notulen van de hierna omschreven vergadering van het bestuur
van de stichting.
De comparant, handelend zoals omschreven, verklaarde het volgende:
1. Het bestuur van de stichting heeft op twee april tweeduizend vijftien besloten,
overeenkomstig het in artikel 11 van haar statuten daaromtrent bepaalde, om
de statuten van de stichting geheelte wijzigen.
2. Een exemplaar van de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden gehecht. -----------3. De stichting is opgericht bij akte op veertien november negentienhonderd zeven en negentig verleden voor notaris mr. P.A. Delen, met plaats van vestiging de gemeente Baarn.
4. De statuten van de stichting zijn laatstehjk geheel gewijzigd bij akte op vijftien
augustus tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Delen.
5. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 32067354.
De comparant, handelend zoals hiervoor omschreven, verklaarde als uitvoering
van wat hiervoor is omschreven, dat de bestaande tekst van de statuten van de
stichting te rekenen met ingang van heden komt te vervallen en wordt vervangen
door nieuwe artikelen, tuiOenO:---------Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Algemene Stichting voor Afrikaanse
Projecten, met als verkorte naam: Stichting ASAP.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Naarden.

--*

Artikel 2
1. De stichting dient het algemeen belang en heeft als doel:
a. het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van
kleine(re) ontwi kkel ngs projecten n Afri ka ;
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met deze
doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.----2. De stichting dient haar doel zonder winstoogmerk te verwezenlijken, onder
meer door het (doen) realiseren van bijvoorbeeld onderwijsmogelijkheden en
technische projecten, zoals het ontwikkelen van irrigatiesystemen,
energiebronnen en verbindingsmiddelen, het (doen) geven van voorlichting en
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3.

het (doen) bevorderen van bewustwording omtrent deze doelstelling, een en
ander in de meest brede zin

De middelen van de stichting zullen onder meer kunnen bestaan

uit

schenkingen, legaten, erfstellingen en andere inkomsten. ----------Bestuur. samenstellinq en wiize van benoemen
Artiket3
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen. Het aantal
bestuursleden wordt door het bestuur vastgesteld.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur
ln vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester; de functies van secretaris en penningmeester kunnen door
één persoon worden vervuld.
lngeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegd heden. -------b.
Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties
bestaan.
Niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden 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 of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten.
Deze bestuurders mogen - buiten vertegenwoordiging door deelname aan
handelingen van het bestuur - de stichting niet vertegenwoordigen.
c. De leden van het bestuur treden periodiek af volgens een door het bestuur op
te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt
op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd
benoemd.
Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode
van maximaal vijf (5) jaar. lngeval de bestuurder een dienstverband met de
stichting heeft, kan deze ook voor onbepaalde tijd als bestuurder worden
benoemd.
d. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging,
middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden
van het bestuur ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen
verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige
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vacatiegelden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden
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jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal
bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. leder bestuurslid
heeft één stem
Een bestuurder is slechts samen met één of meer andere bestuursleden
bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting
De leden van het bestuur van de stichting mogen niet zijn bestuurder,
oprichter, aandeelhouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting
op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting
en leden van haar bestuur en/of medewerkers en/of andere betrokkenen. -----

ffi\

3

(Wi

i.

Een verstrengeling van belangen zoals hiervoor bedoeld doet zich onder
andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare
rechtshandelingen tussen de stichting en de in de vorige zin genoemde
personen en/of tussen de stichting en personen die een nauwe familie- of
vergelijkbare relatie hebben met de in de vorige zin genoemde personen en/of
tussen de stichting en rechtspersonen waarvan de in de vorige zin en
vermelde personen die met hen een nauwe familie- of vergelijkbare relatie
hebben, bestuurslid of aandeelhouder zijn. ---ln het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien
van een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het
bestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en
besluitvorming terzake

te

onthouden.

De

aanwezigheid

van

het

desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor
besluitvorming is behaald.
j, Het in dit artikel onder b. ----en g. bepaalde geldt niet indien en voor zover ten
aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie
zoals bedoeld ín de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen
Bestuur: taak en bevoeqdheden
Artikel 4
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.
Bestuur: verqaderinqen
Artikel5
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de
plaats als bij de oproeping is bepaald.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

na afloop van het boekjaar wordt een
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval
aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en
lasten.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een bestuurder daartoe de
oproeping doet.
De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door
middel van een oproepingsbrief. ---Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,
de te behandelen ondenverpen. --------De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; indien deze afwezig is
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering; tot dat
moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige
bestuurder
De secretaris notuleert de vergadering; bij afwezigheid van de secretaris
wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de
vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd
Jaarlijks binnen zes maanden
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De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. -----Bestuur: besluitvormino
Artikel 6
1. Behoudens het bepaalde in artikel 3 sub letter e kan een bestuurder zich in
een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat
een schriftelijke, ter beoordeling van de voozitter van de vergadering
voldoende volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor
één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.-2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zrjn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet
in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten
nemen; van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas
opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt
bewaard
4. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen
5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór
de stemming een schriftelijke stemming verlangen.Schriftelij ke stem m ing geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
Bestuur: defunoeren
Artikel 7
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van
aftreden;
door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
Verteoenwoordiqinq
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders. ----------3. ïegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden wel
beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
5.
lndien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en
een of meer van haar bestuurders, kan de stichting slechts worden
vertegenwoordigd indien en voor zover de statuten van de stichting hierin
voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden toegekend

8.

c.
d.
e.

-----
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aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich
voordoet,-Boekiaar en iaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te

voeren

en de

daartoe behorende boeken, bescheiden

en

andere

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van hel
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken,
op papier te stellen en vast te stellen.
De balans en de staat van baten en lasten zullen worden onderzocht door een
door het bestu ur aangewezen reg isteraccou ntant, accou nta nt
administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikei
2'.393 van het Burgerlijk Wetboek; deze deskundige brengt omtrent zijn
onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn ondezoek
weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid
bedoelde stukken
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Reqlement
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin de onderwerpen
worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling
behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zljn.
3, Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. ----4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde
in artikel 11 lid 1 van toepassing
Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden

in een vergadering

waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. ----genomen

2.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.-

ledere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de betreffende akte te verlijden.--De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----Ontbindinq en vereffeninq
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
3.
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Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1
van overeenkomstige toepassing
Een overschot na vereffening wordt besteed ten behoeve van een algemeen
3.
nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, zulks door de vereffenaars te
bepalen
ln geval van juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit haar statuten
blijken dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing geeft alsmede
de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen
worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het
besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
5.
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. ----------Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het
6.
Burgerlijk Wetboek van toepassing
Slotbepalinqen
Artikel 13
1. ln alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist
het bestuur. ---2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. -------Slottekst akte
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Baarn op de datum zoals in het begin van
deze akte is vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant door mij, notaris, is deze waar nodig gewezen
op de gevolgen uit de inhoud van deze akte voortvloeiend, waarna de comparant
heeft verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen alsmede met beperkte voorlezing van deze akte; daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
2.

