
Zaaknummer 91964.0tLOO 

Statutenwijziging Stichting Federatie Arya Samaj Nederland 

Vandaag, achtentwintig augustus tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. 
Marten Frederik Beenen, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als 
waarnemer van mr. WILLEM CORNELIS STEIN, notaris te Vijfheerenlanden: 
1. de heer ASHWIN AJAY DIHAL, geboren te Paramaribo, Suriname op zes 

februari negentienhonderd tweeenzeventig, geidentificeerd aan de hand van 
Nederlands paspoort nummer: NY8L790P3, uitgegeven te Houten op 
vierentwintig juli tweeduizend vijftien, wonende te 3995 ZE Houten, Porta 
Toga 17 en gehuwd; en 

2. de heer SURENDRA VIJAJSINGH MAHABALI, geboren te Paramaribo, 
Suriname op veertien april negentienhonderdvijfenvijftig, geidentificeerd aan de 
hand van Nederlands paspoort nummer: NU8105302, uitgegeven te IJsselstein 
op twaalf februari tweeduizend zestien, wonende te 3402 TM IJ sselstein, 
Stereoplein 8 en gehuwd; 

ten dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter van de Raad van 
Vertegenwoordigers respectievelijk voorzitter van het Bestuur van de stichting 
STICHTING FEDERATIE ARYA SAMAJ NEDERLAND, gevestigd te 
's-Gravenhage, feitelijk gevestigd Trezoriersdreef 47, 2542 KP 's- Gravenhage, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
41155141; 
Stichting Federatie Arya Samaj Nederland, hierna te noemen: de stichting". 
[[][,[E[[)[[(3 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren de statuten te willen wijzigen van 
de stichting: Stichting Federatie Arya Samaj Nederland voornoemd. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat: 
1. Deze stichting is opgericht bij akte op zestien maart negentienhonderd 

achtentachtig, voor mr. A.A.C.A.M. Geboers, destijds notaris te Den Haag en is 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
[]UI[er 4]]h]4] 

2. De comparanten, handelend als gemeld, zijn tot na te melden rechtshandeling 
gemachtigd. Van deze machtiging is mij, notaris, voldoende gebleken. 

3. Bij besluit van de Raad van Vertegenwoordigers van zevenentwintig mei 
tweeduizend zeventien is besloten de statuten van de stichting te wijzigen. 

-/- Een kopie van het extract uit de notulen van de vergadering is aan deze akte 
gehecht. 
Bij gemeld besluit hebben de bestuursleden/leden van de Raad van 
V ertegenwoordigers de comparanten volmacht gegeven om de 
statutenwijziging in een notariele akte op te nemen en in te schrijven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren bij deze akte de statuten van de 
stichting algeheel te wijzigen en de statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen 
als volgt: 
Definities ------------------------------ 
Artikel 1--------------------------- 

A fgeleide bevoegdheid: bevoeghe(id(en) van een commissie om temogen 
handelen binnen de schriftelijke bevoegdheden die een orgaan van de stichting - 
zelf heeft en als zodanig kan delegeren. 
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Dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur van -
de stichting. 
Deelnemende organisaties: organisaties die voldoen aan de eisen vermeld in -
artikel 5.1 van de statuten van de stichting en op basis daarvan en desverzocht -
aangemerkt worden als deelnemer van Stichting Federatie Arya Samaj 
Nederland (F AS-NED). 
Raad van Vertegenwoordigers (RvV): orgaan van de stichting dat de 
bevoegdheden heeft als nader omschreven in de statuten van de Stichting __ _ 
Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED). 
Afgevaardigde: aan een deelnemende organisatie gelieerde persoon die als --
bestuurder, deelnemer of middels een schriftelijk bestuursbesluit is toegelaten -
tot een orgaan van de stichting, niet zijnde de RvV. 
Vertegenwoordiger: aan een deelnemende organisatie gelieerde persoon die deel 
uit maakt van de RvV. 

Naam, Zetel en Duur-------------------------
Artikel 2---------------------------
1.

2.

De stichting draagt de naam: Stichting Federatie Arya Samaj Nederland. 
-

-
De stichting kan daarnaast tevens de afgekorte naatn F AS-NED hanteren. -- 
De in Hindi gehanteerde naam van de stichting is: Pratinidhi Arya Samaj
Nederland            ( p[itini/ AayR smaj nešdrland(  )

3. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.
4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doelstellingen/ werkgebied 
Artikel3---------------------------
De stichting heeft ten doel: 
1. Het aanhangen, bestuderen en uitdragen van de Vedische filosofie ten aanzien -

van mens, maatschappij en kosmos.
2. Het behartigen van maatschappelijke (satnajik), lichamelijke (sharirik) en

geestelijke (aatrnik) belangen van het individu en de gemeenschap.
3. Het bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen de aan FAS-NED 

deelnemende organisaties. 
4. Het optreden als belangenbehartiger en pleitbezorger tegenover de overheid en

andere instellingen.
5. Het bevorderen van en participatie in interreligieuze dialogen ter bevordering

van het harmonieus samenleven.
6 Het werkgebied van F AS-NED is zowel nationaal als internationaal 

georiënteerd. 
7. F AS-NED richt zich op organisaties en entiteiten die vergelijkbare doelen---

nastreven.
Vermogen 
Artikel4-------------------------
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

subsidies, giften en donaties; 
schenkingen, erfstellingen en legaten; 
alle andere verkrijgingen en baten; 
verplichte jaarlijkse bijdragen van de deelnemende organisaties; 
de stichting kan alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving beneficiaire -
nalatenschappen, legaten of erfstellingen aanvaarden. 

Structuur van de stichting 
Artikels---------------------------



1. De stichting is een landelijke federatie van deelnemende organisaties. 
2. De stichting kent de volgende organen: 

a. het Bestuur; 
b. de Raad van Vertegenwoordigers (RvV). 

3. De organen van de stichting kunnen zich laten bijstaan door comrnissies en -- 
overige raden zoals hierna omschreven in artikel 15. 

Declnemende organisaties 
Artikel6--------------------------- 
1. Een organisa tie die voor deelname aan FAS-NED in aanmerking wil 

komen, client aan de volgende eisen te voldoen: 
de organisatie is een rechtspersoon; 
de doelstellingen van de organisatie corresponderen met of liggen in -- 
het verlengde van de statutaire doelen van FAS-NED; 
een schriftelijke aanmelding onder overlegging van de statuten en 
het huishoudelijk reglement van de betreffende organisatie; 
uittreksel van de Kamer van Koophandel van de betreffende otganisatie 
11CE Ouder daf ZeS flaa1def; 
overlegging van de bestuurs- en financiele jaarverslagen van de laatste drie 
jaren. In het geval van een organisatie die korter clan drie jaar bestaat, kan 
een aparte procedure worden gevolgd welke verder wordt uitgewerkt in het 
Huishoudelijk Reglement; 
jaarlijkse betaling van vooraf vastgestelde bijdragen. 

2. Een organisatie client zich schriftelijk als aspirant deelnemer bij het bestuur te 
melden.----------------------------- 

3. Het bestuur besluit tot toelating als deelnemende organisatie. Hiervan blijkt uit - 
een door het bestuur afgegeven verklaring. 
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de RvV alsnog tot toelating 
besluiten. Een verzoek daartoe dient binnen een maand na het besluit tot niet 
toelating schriftelijk bij de RvV te worden ingediend. 

4. Deelname van een organisatie eindigt: 
a. door opzegging door de deelnemende organisatie; 
b. door opzegging door de stichting; 
c. door ontzetting. 

5. Opzegging van de deelname door de deelnemende organisatie kan slechts 
geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het 
bestuur met inachtneming van een opzeggingsterrnijn van ten minste vier -- 
weken. ----------------------------- 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt de deelname door 
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 
De deelname van een deelnemende organisatie eindigt: 
a. onmiddellijk indien redelijkerwijs van de deelnemer niet gevergd kan 

worden de deelname te la ten voortduren, zulks ter beoordeling van het 
bestuur; 

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de 
deelnemende organisaties zijn beperkt of hun verplichtingen zijn 
verzwaard, aan een deelnemende organisatie bekend is geworden of 
medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en 
verplichtingen) en de deelnemende organisatie schriftelijk aan het bestuur 
heeft meegedeeld de deelname om die redenen te willen be@indigen; 

c. binnen een maand nadat een deelnemende organisatie een besluit is 
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meegedeeld tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm of tot 
fusie en de deelnemende organisatie schriftelijk aan het bestuur heeft 
meegedeeld de deelname om die reden te willen beeindigen. 

6. Opzegging van de deelname namens de stichting kan tegen het einde van het 
lopende boekjaar door het bestuur warden gedaan: 

wanneer een deelnemende organisatie na daartoe bij herhaling schriftelijk 
te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke 
verplichtingen jegens de stichting over het lopende boekjaar heeft voldaan; 
wanneer een deelnemende organisatie heeft opgehouden te voldoen aan de 
vereisten die zijn omschreven in lid 1: deze eisen blijven voortduren 
gedurende de gehele deelname, dat wil zeggen dat deze ook na toelating tot 
de stichting, van kracht zijn. De in lid 1 omschreven documenten kunnen 
daartoe te allen tijde door het bestuur te worden getoetst (al dan niet door 
inschakeling van (een) onafhankelijke deskundige(n)) op juistheid en - 
volledigheid. Aan het bestuur komt het recht toe te bepalen in hoeverre 
een organisatie (nog) voldoet aan de eisen voor deelname aan de stichting. 

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt de deelname door 
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beeindiging van de deelname [of 
gevolg hebben, wanneer redelijkerw:ijs van de stichting niet kan warden gevergd 
de deelnafne te latef voortduren. 
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 

7. Ontzetting uit de deelname kan alleen warden uitgesproken wanneer (CCf] 
deelnemende organisatie in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 
de stichting handelt of wanneer de deelnemende organisatie de stichting op 
onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat de deelnemende 
organisatie zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van - 
de redenen.---------------------------- 

8. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de 
kennisgeving ten aanzien van de opzegging door de stichting clan wel ontzett:ing 
uit de deelname in beroep te gaan bij de RvV. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de deelnemende 
organisatie geschorst. Een geschorste deelnemende organisatie heeft geen 
stemrecht.---------------------------- 

9. Wanneer de deelname in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
bijdrage voor het geheel door de deelnemende organisatie verschuldigd, tenzij 
pef Des[UT Afdefs bDeSligf_ 

10. Het bestuur is bevoegd een deelnemende organisatie door een aangetekende 
schriftelijke kennisgeving te schorsen ingeval de deelnemende organisatie in - 
strijd handelt met zijn deelnameverplichtingen of door handelingen o 
gedragingen het belang van de stichting in ernstige mate heeft geschaad. 
Gedurende de periode dat een deelnemende organisatie is geschorst blijven de 
aan het deelnemerschap verbonden plichten onverminderd van kracht miaar 

kunnen de rechten niet worden uitgeoefend. 
Bestuu..-------------------------------- 
Artikel 7--------------------------- 
l. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf en 

ten hoogste negen natuurlijke, meerderjarige personen. 
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 



penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen niet 
door @en persoon worden vervuld. De voorzitter, secretaris en penningmeester 
vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de 
dagelijkse werkzaamheden van de stichting, bereidt deze voor, belegt de 
vergaderingen van het bestuur en draagt zorg voor de uitvoering van de 
bestuursbesluiten. ------------------------- 

3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvV uit de 
door de deelnemende organisaties voorgestelde afgevaardigden, waarbij aan elke 
deelnemende organisatie het recht toekomt schriftelijk een afgevaardigde vOOr 
te stellen. De RvV stelt tevens - met inachtneming van het in lid 1 van dit 
artikel bepaalde - het aantal bestuursleden vast. Deelname in het bestuur van de 
stichting is onverenigbaar met: 

het deel uitmaken van de RvV; ----------------- 
het hebben van een functie in loondienst van de stichting; 
het deel uitmaken van een van de in artikel 15 lid 2 genoemde raden, met 
<lien verstande dat de RvV dienaangaande dispensatie kan verlenen. 

Een afgevaardigde client te voldoen aan het profi.el van de betreffende functie. 
Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid wordt genomen door 
de RvV, al clan niet op voorstel van het bestuur, in een vergadering waarin ten 
minste twee/ derde van het aantal in functie zijnde leden van de RvV aanwezig 
of vertegenwoordigd is met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de 
uitgebrachte stemmen. 

4. De RvV kan zich bij de uitvoering van de werkzaamheden omschreven in lid 3 
laten bijstaan door een kiescommissie, van welke commissie de samenstelling en 
werkwijze nader in het Huishoudelijk Reglement wordt uitgewerkt. 

5. Bestuursleden warden benoemd voor een zittingsduur van maximaal drie jaar 
en kunnen, behoudens dispensatie in bijzondere situaties verleend door de 
R v V, maximaal een keer herbenoemd worden. Zij treden af volgens een door 
het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid 
is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde 
neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden clan ook een of meer leden 
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige 
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, doch kunnen uitsluitend 
reeds lopende werkzaamheden op basis van eerder genomen bestuursbesluiten 
worden gecontinueerd. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het 
bestuur is verplicht binnen vijf werkdagen na het ontstaan van een vacature de 
RvV daarvan in kennis te stellen. De RvV client vervolgens binnen een week de 
deelnemende organisaties die alsdan geen afgevaardigde hebben die op dat 
moment deel uit maakt van het bestuur te verzoeken om binnen zes weken een 
afgevaardigde voor te stellen. 

7. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere be 
stuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of 
aanverwantschap tot en met de tweede graad en de hoedanigheid van 
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.---------- 

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

Bestuursyefgaderifgen en bestuursbesliten 
Artikel 8--------------------------- 
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1. Het bestuur vergadert ten rninste zes tnaal per jaar, waarvan ten minste eenmaal 
tezamen met de RvV zoals hierna omschreven in artikel 13. Het dagelijks bestuur 
vergadert zo dikwijls als nodig ten behoeve van de uitvoering van de 
bestuurstaken.--------------------------- 

2. Vergaderingen zullen voorts telkenrnale warden gehouden, wanneer de 
voorzitter dit wenselijk acht of indien ten rninste twee van de andere 
bestuursleden of ten minste de meerderheid van de leden van de RvV daartoe 
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen pun ten aan de 
voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen 
gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie 
weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te 
roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. Toegang tot de 
vergaderingen van het bestuur hebben de bestuursleden en degenen die daartoe 
door het bestuur zijn uitgenodigd. Tot de vergaderingen van het bestuur die zijn 
bijeengeroepen door leden van de RvV hebben tevens toegang de leden van de 
RvV.------------------------------- 

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2bepaalde 
door de voorzitter, ten rninste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die 
der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. Ten 
aanzien van de oproepingsbrieven is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van 
toepassing. 

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

S. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig 
zijn, kunnen geldige besluiten warden genomen over alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten 
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in 
acht genotnen. 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens 
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de 
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 

8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid la ten 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de 
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij 
slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. 

9. Het bestuur kan oak buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 
in de gelegenheid ziin gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus 
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de 
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter 
bij de notulen wordt gevoegd. 

10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. 
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen. Het bestuur kan bij volstrekte meerderheid besluiten dat ten aanzien 
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van bepaalde, alsdan nader door het bestuur te omschrijven onderwerpen, 
besluitvorming plaatsvindt op de wijze als omschreven in artikel 1 7 lid 2. 

11. Alie stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de 
stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

12. Blanco sternmen worden beschouwd als niet te ziin uitgebracht. 
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 

voorzitter. Herstemming over een onderwerp, ongeacht of dit onderwerp reeds 
is aanvaard of verworpen is mogelijk op voorstel van de voorzitter en ten minste 
twee andere bestuursleden gezamenlijk. 

14. Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor leden van de deelnemende 
organisaties tenzij het bestuur vooraf besloten heeft de betreffende vergadering 
\s pesIO[efl AA1 [C fefKen. 

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 
Artikel9-------------------------- 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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, mits het bestuur 
daartoe de voorafgaande goedkeuring heeft verkregen van de RvV. Een 
goedkeuring als bedoeld in de vorige zin heeft alleen interne werking zodat het 
ontbreken van een zodanige goedkeuring niet door of aan derden kan worden 
tegengeworpen. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse 
bijdrage van de deelnemende organisaties. 

Artikel 10--------------------------- 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenliik 

handelende bestuursleden, waarvan ten minste een bestuurslid deel client uit te 
maken van het dagelijks bestuur. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan - 
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. 

Einde bestuurslidmaatschap 
A][]p[[[ > 

Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
door overlijden van een bestuurslid; 
door ommekomst van de benoemingstermijn; 
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
door ziin ontslag hem verleend door de RvV; 
terugtrekking van zijn positie als afgevaardigde door de betreff ende 
deelnemende organisatie, met <lien verstande dat deze terug trekking schriftelijk 
en met redenen omkleed ter kennis van de RvV gebracht dient te worden en 
eerst van kracht is na goedkeuring daarvan door de RvV; 
indien het bestuurslid niet langer aangesloten is bij de deelnemende organisatie 
die hem afgevaardigd heeft; 



- 8 

indien het deelnemerschap van de deelnemende organisatie die het betreffende 
bestuurslid naar het bestuur heeft afgevaardigd eindigt; 
door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de RvV; 
bij ontslag op grand van artikel 298 Baek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Raad van V ertegenwoordigers 
Artikel 12--------------------------- 
1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 

in de stichting is opgedragen aan de Raad van Vertegenwoordigers (RvV).-- 
Leden van de RvV zijn diegenen die de deelnemende organisaties als 
vertegenwoordiger afvaardigen, waarbij elke deelnemende organisatie het recht 
heeft @en vertegenwoordiger af te vaardigen. De RvV bestaat mitsdien uit 
zoveel leden als et deelnemende organisaties zijn. De vertegenwoordigers 
dienen natuurlijke, meerderjarige personen te zijn. De RvV kan zich bij de tot 
standkoming van haar haar personele samenstelling laten bijstaan door CeT 
kiescommissie, van welke commissie de samenstelling en werkwijze nader in het 
Huishoudelijk Reglement wordt uitgewerkt. 

2. De RvV kiest uit zijn midden een voorzittet en een secretaris en een 
plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris. 

3. Deelname in de RvV van de stichting is onverenigbaar met: 
het deel uitmaken van het Bestuur; --------------- 
het deel uitmaken van een Raad of Commissie genoemd in artikel 14. 
het hebben van een functie in loondienst van de stichting. 

4. Naast de taken en bevoegdheden, die aan de RvV in of krachtens andere 
bepalingen van deze statuten worden opgedragen of toegekend, behoort tot zijn 
taak casu quo bevoegdheid: 

de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de RvV; 
het vaststellen binnen de grenzen van artikel 7 lid 3 van het aantal 
[eS[[]\[f&[e[ef)' 
het vaststellen van de onkostenvergoedingen van de daarvoor naar zijn 
oordeel in aanmerking komende bestuursleden en leden van de RvV; 
goedkeuring van het door het bestuur voorbereide en vastgestelde 
beleidsplan en jaarplan, met dien verstande dat het beleidsplan en het 
jaarplan eerst definitief zijn na goedkeuring door de RvV; 
het evalueren van het bestuursbeleid; 
het houden van toezicht op het zo optimaal en bteed mogelijk realiseren 
van de doelstellingen van de stichting door het bestuur. 

5. Het bepaalde in artikel 7 leden 3 en 7 en artikel 11 is van overeenkomstige 
toepassing op de RvV, met dien verstande dat het lidmaatschap van de RvV 
kan eindigen door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van 
de RvV en door het aanvaarden van een benoeming tot bestuutslid. 

6. Leden van de RvV worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar 
en kunnen, behoudens dispensatie in bijzondere situaties verleend door de 
meerderheid van de overige leden van de RvV, maximaal een keet hetbenoemd 
worden. Zij treden af volgens een door de RvV op te maken rooster; CCf) > 
volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar. De in een 
tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene in wiens 
vacature hij werd benoemd. 

7. Mocht(en) in de RvV om welke reden clan ook een of meer leden ontbreken, 
dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid 
niettemin een wettige RvV. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

I 
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De RvV is verplicht binnen een week de deelnemende organisatie(s) die alsdan 
geen vertegenwoordiger heeft/hebben die op dat moment deel uit maakt van - 
de RvV te verzoeken om binnen zes weken een vertegenwoordiger voor fe 
dragen. Degene die in de betreffende vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster van aftreden de plaats is van zijn voorganger. 

8. De leden van de RvV genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 

9. Het bepaalde in artikel 8 is op de RvV zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing, met <lien verstande dat de RvV ten minste vier keer per jaar 
vergadert en bestuursleden slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de 
RvV indien zij daartoe zijn uitgenodigd. 

10. Het bestuur verschaft de RvV tijdig de voor de uitoefening van <liens taken en 
bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle 
inlichtingen betreffende de aangelegenheden der stichting die deze mocht 
verlangen. 
De RvV is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, 
bescheiden en correspondentie van de stichting; ieder lid van de raad heeft te 
alien tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. 

11 De RvV kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak- 
doen bijstaan door een of meer deskundigen. 

Gemeenschappelijke vergaderingen van de bestuursleden en de leden van de RV 
Artikel 13--------------------------- 
1. Ten minste eenmaal per jaar komen de bestuursleden en de leden van de RvV 

in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen 
van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. ----------- 

2. Het bestuur legt jaarlijks in een gemeenschappelijke vergadering rekening en - 
verantwoording af aan de RvV. Het bestuur stelt daartoe jaarlijks voor een april 
een financieel en een sociaal verslag van de verrichte werkzaamheden op en legt 
([ff 2Af) qe [{rr\/ (yQf. 

3. Gelet op het vorenstaande wordt jaarlijks in een gemeenschappelijke 
vergadering ten minste aan de orde gesteld: 
a. beleidsplan; 
b. behandeling financieel en sociaal verslag bestuur. 

4. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur 
en de RvV gelijkelijk bevoegd. 

5. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van de 
RvV. ------------------------------ 

Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 14------------------------- 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
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 geeindigde boekjaar opgemaakt, alsmede een begroting van de 
baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester biedt deze 
stukken vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een 
accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar aan het bestuur aan. Het bestuur kan besluiten in plaats van een -- 
rapport van een register-accountant of van een accountant 
administratieconsulent een kascommissie in te stellen die vooromschreven 
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stukken onderzoekt en daarvan verslag uitbrengt aan het bestuur. De 
samenstelling en werkwijze van de kascommissie wordt nader uitgewerkt bij 
]Huishoudelijk lKeglemnent. 

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ----------- 
4. De vastgestelde balans en staat van baten en lasten, alsmede de begroting van 

de baten en las ten van het lopende boekjaar behoeven de goedkeuring van de 
Ry V; daartoe worden de vastgestelde stukken binnen een maand na de 
vaststelling aan de RvV toegezonden. 

5. De jaarrekening en het verslag van de secretaris worden tezamen in het 
jaarverslag van de stichting verwerkt. Na goedkeuring door de RvV stuurt het 
bestuur afschriften van het jaarverslag toe aan de deelnemende organisaties en 
overige instanties die daarom verzoeken. ---------------- 

6. Behoudens een daarbij uitdrukkelijk gemaakt voorbehoud of gemaakte 
uitzondering strekt goedkeuring door de RvV van het jaarverslag en de rekening 
en verantwoording tot decharge van het bestuur. Wordt de goedkeuring geheel 
of ten dele geweigerd, dan kan de RvV al die maatregelen nemen die door haar 
in het belang van de stichting nodig warden geacht. ------------ 

Personeel, overige raden, commissies 
Artikel 15--------------------------- 
1. Het bestuur is belast met de werving, schorsing en ontslag van personeel en - 

met de ins telling casu quo opheffing van overige raden, commissies en/of 
werkgroepen indien deze naar het oordeel van het bestuur nodig en nuttig zijn - 
ter uitvoering en/ of ondersteuning van de bestuurswerkzaamheden. 

2. Het bestuur is belast met de vorming en samenstelling van onder meer: 
a. de Advies Raad; ----------------------- 
b. de Priesterraad (Veda Prachar Mandal (VPM)); 
C. de \/edtgche [Kgd_ 

3. Tevens kan het bestuur besluiten tot instelling van onder meer: ------- 
d. QC[] KQSCO]]If]]SS[e' 
6. een ballotagecommissie; 
c. een geschillencommissie. 

4. Bij de samenstelling van de raden, commissies en/ of werkgroepen wordt 
gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van de deelnemende 
organisaties. 

5. De taken en bevoegdheden van door het bestuur ingestelde raden, commissies - 
en/ of werkgroepen wordt nader uitgewerkt bij Huishoudelijk Reglement. 

Huis houdelijk reglement 
Artikel 16-------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die 

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het -- 
besluit tot vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de RvV. 

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
3. Het bestuur is te alien tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. 

Het besluit tot wijziging of opheffing is onderworpen aan de goedkeuring van de 
RvV en client te worden genomen op de wijze als omschreven in artikel 17 lid 2.= 

Statutenwijziging 
Artikel 17--------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot 

statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de RvV. 
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid Van 
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twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het 
bestuur. 
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 clan twee en niet later clan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin 
het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/ derde van de 
uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen. 

3. Bij de oproeping tot de vetgadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal 
warden gedaan, client zulks steeds te worden vermeld. Tevens client een afschrift 
van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, 
bij de oproeping te warden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in 
dit geval ten minste veertien dagen. 

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is 
opgemaakt. 

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een 
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore 
van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

Ontbinding en yereffening 
Artikel 18------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen 

besluit is het bepaalde in artikel 17 lid 1 tweede zin en de leden 2 en 3 van 
overeenkomstige toepassing. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de RvV anders besluit. 
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting 

inschrijving gesch.iedt in het register, bedoeld in artikel 17 lid 5. 
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 
6. Het bestuur kan b.ij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vaststellen van een 

eventueel batig saldo, met dien verstande dat dit dient te worden besteed ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitslu.itend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 
Ind.ien en voor zover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming - 
van het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de 
vereffenaars, die het bepaalde in de vorige zin hierbij in acht nemen. Het besluit 
tot vaststellen van de bestemming is onderworpen aan de goedkeuring van de 
RvV.------------------------------- 

7. Na afloop van de vereff ening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste 
vereffenaar.---------------------------- 

Slotbepalingen 
Artikel 19-------------------------- 
1. In deze statuten wordt onder 'schriftelijk' mede begrepen een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het 
adres dat door de betreffende persoon voor dit doel aan de stichting is 
bekendgemaakt. 

2. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 
bestuur.----------------------------- 
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SLOT------------------------- 
WAARVAN AKTE is verleden te Vianen op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. ---------------------------- 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. 
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen 
prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met 
(lQ 1f[Old 1fl [C S[CIICf). 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend eerst door de 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 
(V olgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
DE DATO 6 SEPTEMBER 2019 

DOOR MR. LISETTE PATRICIA OOSTVEEN 
TER BRAAK, ALS WAARNEMER VAN 

MR. WILLEM CORNELIS STEIN, 
NOT ARIS TE VIJFHEERENLANDEN. 




