Statutenwijziging / miv / 2021.000559.01

1

Op tien december tweeduizend éénentwintig verschijnen voor mij,
Mr Paul Herbert Brown Gorsira, notaris te Wassenaar:
1. de heer Maria Hubertus Gerardus Noordover (paspoort NU8LD03P1,
afgegeven door de gemeente Wassenaar op elf augustus tweeduizend
zestien), wonende te 2241 JP Wassenaar, Lodesteijnstraat 24, geboren te
's-Gravenhage op éénentwintig oktober negentienhonderd zesenveertig,
gehuwd;
2. de heer Wouter Johan Jozef Goes (paspoort NNBP17H92, afgegeven door
de gemeente Wassenaar op negenentwintig november tweeduizend
zeventien), wonende te 2241 RS Wassenaar, Van Polanenpark 38, geboren
te Oss op dertig januari negentienhonderd tweeënzestig, ongehuwd en niet
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,
te dezen handelend als penningmeester, respectievelijk bestuurslid van de
statutair te Wassenaar gevestigde stichting STICHTING RUN FOR RIO,
kantoorhoudende te 2241 LS Wassenaar, Van Houtenweg 74, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41155607
("de stichting").
De verschenen personen verklaren:
Dat het bestuur van de stichting , opgericht bij akte de dato zeventien februari
negentienhonderd negenentachtig, in voltallige vergadering bijeen, bij besluit de
dato negenentwintig september tweeduizend éénentwintig, met algemene
stemmen heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen als hierna
vermeld.
Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van het
bestuursbesluit.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de verschenen personen dat de
statuten van de stichting algeheel worden gewijzigd zodat zij komen te luiden als
volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Run for Rio.
2. De stichting is gevestigd te Wassenaar.
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3. De stichting is per zeventien februari negentienhonderd negenentachtig
opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1. Stichting Run for Rio heeft ten doel om ondersteuning te bieden aan
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden in de vorm van infrastructurele
voorzieningen op het gebied van onderwijs. Kansarme kinderen is een
verzamelnaam voor verstoten, straat- en weeskinderen die verstoken zijn
van de mogelijkheid om (basis)onderwijs te volgen. Toegang tot onderwijs
verschaft hen bij het betreden van de arbeidsmarkt de noodzakelijke
(start)kwalificaties om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.
2. De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:
- Het inzamelen van gelden door het deelnemen aan (sportieve)
evenementen en daarmee het doel van de stichting te propageren;
- Het verwerven van donaties van particulieren;
- Het verwerven van subsidies en donaties van filantropische (particuliere)
fondsen;
-

Het organiseren en ondernemen van andere activiteiten die het bestuur
gepast voorkomen om inkomsten te verwerven ter verwezenlijking van
het doel;
en het verrichten van al hetgeen in ruimste zin daarmee verband houdt.
De stichting beoogt het algemeen nut.
VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a) Het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde
kapitaal, waaronder mede begrepen een door het bestuur vastgestelde
buffer om in geval van calamiteiten op afroep financieel bij te kunnen
springen;
b) Subsidies en donaties;
c) Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei
andere wijze verkrijgt.
Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
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BESTUUR
Artikel 4
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit bij voorkeur vijf
leden, doch tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.
Artikel 5
1. a. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur.Bestuursleden
worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna telkens
herbenoeming mogelijk is voor eenzelfde periode
b. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast en is bevoegd daarvan af
te wijken. In eerste instantie wordt uitgegaan van het volgend rooster:
- eerste jaar: voorzitter en een gewoon lid;
- tweede jaar: vice-voorzitter en secretaris;
- derde jaar: penningmeester en, indien van toepassing, een gewoon lid, niet
genoemd bij het eerste jaar.
2. Een bestuurslid defungeert:
a. Door aftreden volgens het rooster van aftreden;
b. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar, tenzij het bestuur al dan
niet in vergadering besluit het lidmaatschap van het desbetreffende
bestuurslid te verlengen met een periode van één jaar. Jaarlijks vindt
telkenmale een herhaling van deze procedure plaats voor verlenging van
het lidmaatschap van het betreffende bestuurslid;
c. Door ontslagneming;
d. Door overlijden;
e. Door verklaring in staat van faillissement, of aanvrage van surséance
van betaling, danwel van toepassing verklaring van de wettelijke regels
schuldsanering natuurlijke personen;
f. Door onder curatelestelling;
g. Door ontslag door de rechtbank;
h. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden.
Artikel 6
1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal daarin door de
overblijvende bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door
benoeming van een nieuw bestuurslid, die als zodanig dezelfde functie zal
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bekleden als degene in wiens plaats hij/zij werd benoemd. De benoeming
eindigt op eenzelfde tijdstip volgens het rooster van aftreden dat van
toepassing was op het bestuurslid die hij/zij vervangt.
2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de
benoeming en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten
binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende.
Artikel 7
1. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich zekerstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
Artikel 8
1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur dragen de
verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de besluiten, genomen door het
bestuur.
2. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen
beloning voor hun werkzaamheden doch een eventuele vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet
bovenmatig vacatiegeld. De eventuele onkostenvergoeding geschiedt op
basis van werkelijk gemaakte kosten, periodiek declarabel na indiening bij en
goedkeuring door het bestuur binnen een lopend boekjaar.
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De stichting wordt
voorts vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het bestuur,
danwel door de voorzitter of de secretaris met een ander lid van het bestuur.
4. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer
bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen.
5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere
bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de
stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van
de enige bestuurder is de persoon die daartoe door het bestuur wordt
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benoemd, tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog
bevoegd.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 9
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig
vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).
2. a. De secretaris roept op tot de vergaderingen. De oproeping tot een
vergadering geschiedt schriftelijk, daaronder begrepen electronisch,
tenminste zeven dagen van tevoren – de dag der oproeping niet
meegerekend – onder vermelding van de plaats van de vergadering en
de te behandelen onderwerpen.
Het bestuur kan ook digitaal vergaderen.
b. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens
afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen ander
bestuurslid. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien
tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
c. De leden (exclusief de voorzitter) maken bij toerbeurt van het ter
vergadering verhandelde en de genomen besluiten notulen op. Ieder lid
van het bestuur heeft recht op een kopie van de notulen.
3. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk
gevolmachtigd, ander bestuurslid, ter vergadering te doen
vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogstens één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergaderingen besluiten te
nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun
stem schriftelijk, daaronder begrepen electronisch, uitbrengen.
2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald worden besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet
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te zijn uitgebracht. Ieder bestuurslid heeft één stem.
3. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke
stemming verlangt.
4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid
worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook
dan geen meerderheid wordt verkregen, zal bij een tussenstemming worden
beslist, tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een
tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als
verworpen beschouwd.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 11
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent
de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar
werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen.
De balans en staat van baten en lasten worden uiterlijk zes maanden na het
eindigen van het boekjaar door de penningmeester ter goedkeuring aan het
bestuur voorgelegd. Het bestuur stelt deze stukken vast en ondertekent
deze.
4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van
baten en lasten tenminste zeven jaar lang te bewaren.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 12
1. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid
van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige
vergadering van het bestuur.
2. Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet
voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde

7
vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid
van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het
aantal aanwezigen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering van het bestuur, waarin een voorstel tot
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld.
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst
van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De
termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
Ieder bestuurslid is bevoegd om deze akte te ondertekenen. Het bestuur is
verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel .
ONTBINDING
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 11 van deze statuten is bepaald
aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
- Door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- Door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
VEREFFENING
Artikel 14
1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit
voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk en nodig van kracht.
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan
de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien
verstande dat een batig liquidatiesaldo ten goede zal komen aan een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de
doelstelling van de stichting of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend
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of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
SLOTBEPALING
Artikel 15
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist
het bestuur.
WAARVAN AKTE is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd dezer akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte
vooraf en tijdig te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen,
aan mij notaris bekend, en mij notaris ondertekend.
(volgt ondertekening)
VOOR AFSCHRIFT

