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VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN
STATUTEN
Dê ondergetekende,

mr. Pieter Gerard van Druten, notaris te Amsterdam,

verklaart bil deze,
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dat aan deze verklaring is gehecht de doorlopende tekst van de statuten
van:
Stichting De Upside van Down, een stichting, gevestigd
te 's - Hertogenbosch, waarin is verwêrkt de statutenwijziging, aangebracht
bij akte op 18 augustus 201 1 verleden voor waarnemer van mii, notaris.

Amsterdam, 29 augustus 201

1 .

STATUTEN
Naam. Zetel en Duur

Artikel

1.
2.
3.

1

De stichting draagt dê naam: Stichting De Upside van Down.
Zij heeÍt haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tild.

Doel

Artikel 2

1.

2.

De stichting heeft ten doel: het promoten van een positieve

beeldvorming van mensen mel het Syndroom van Down, alsmede
hel streven naar en trachten te bevorderen van meer begrip,
acceptatie en bewuslwording van hel Syndroom van Down binnen
de maatschappil en al hetgeen met vorenstaande verband houdt oÍ
daartoe bevorderlilk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in
diverse vormen van media, zowel in beeld als in geluid, aandacht te

vraqen en belangstelling te trekken voor mensen met een
verstandelijke beperking in het algemeen en mêt het Syndroom van
Down in het bijzonder, en voons door het verrichten van al helgeen
tot realisering van de doelstelling bevorderlijk kan zijn.
Vermoqen

Arlikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
vergoedingen voor door de stichting georganiseerde activiteiten en
verrichle diensten;
donaties en subsidies;
schenkingen, eÍstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.
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Bestuur/Bestuursleden

Artikel 4

1.
2.

4.

5.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten
hoogste zeven meerderjarige personen.
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in lid 1
bepaalde door het bestuur met algemene slemmen vastgesteld.
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. Dê benoeming
van de bestuursleden geschiedt voor een periode van vijf jaar.
HeÍbenoeming is mogelijk.
Bij hel ontstaan van een (oÍ meer) vacature(s) in het bestuur zullen
de overblijvende bestuursleden met algemene stêmmên (oÍ zal het
enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het
ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van
een (oÍ meer) opvolge(s).
N/ocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook óón oÍ meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden oÍ vormt het
enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig en bevoegd
bestuur.

Artikel 5

'1.

4.

Het bestuur kiest uit zijn middên een voorzitter, een waarnemend
voorzitter, eên secrêlaris, een waarnemend secretaris en een
penningmeester.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen
ook door éón persoon worden vervuld.
Bij ontstentenis oÍ belel van de voorzitter, de secretaris oÍ de
penningmeester wordt de desbelreÍÍendê functie waargenomen door
één of meer door het bestuur aan te wijzen andere bestuursleden.
Elk bêstuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een
behoorliJke vervulling van de hem opgedragen laak. lndien het een
aangelegenheid bêtreÍt die tot de werkkring van twee oÍ meer
bestuursleden behood, is ieder van hen voor het gêheêl
aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tênzij dêze niet aan
hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het trèfÍen van
maatregêlen om de gevolgen daarvan aÍ te wendên.
De leden van het besluur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hêbben wel recht op vêrgoeding van de door
hen in de uitoeÍening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 6
Het bestuurslidmaatschap eindigt voor een bestuurslid:
uiterlijk in de eerste besluu rsvergadering, die gehouden wordt na aÍloop
van vijÍ jaar na zijn benoeming, door zijn overlijden, bij verlies van het vrije
beheer over zijn vermogenr bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), bij
ontslag door de rechter op grond van artikel 2:298 van het Burgerlilk
Wetboek, alsmede bij onlslag door het bestuur om gewichtige redenen
waartoe slechts kan worden besloten met éénparigheid van stemmen van
de overige bestuursleden
Bestuursverqaderinaen en bestuursbesluiten

Artikel 7

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

De bestuursvergaderingen worden gehouden ln Nederland op de
plaats als bij de oproeping is bepaald.
Het bestuur vergadert ten minslê éénmaal perjaar.
Vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk
acht oÍ indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en
onder nauwkeurige opgave der le behandelen punten aan de
voorzitter hel verzoek richt. lndien de voorzitter aan een dergelijk
verzoek gêen 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 roepên met
inachtneming van dê vereiste Íormaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3
bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen
tevoren, de dag van de oproeping en die van dè vergadering niet
meegerekend.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in Íunctie zijnde
bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zrjn
de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
houden van vergadêringen niet in acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens
onlstentenis oÍ belet door de waarnemend voorzittêr van het bestuur;
bij beider aÍwezigheid wijst de vergadering zelÍ haar voorzitter aan.
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13.

14.
15.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden
door de secretaris casu quo de waarnemend secretaris oÍ door één
der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De
notulên worden vastgesield en getekend door degenen, die in dê
vergadering als voorzitter en secretaris hebben geÍungeerd.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen
indien de meerderheid van de in Íunctie zijnde leden ter vergadering
aanwezig oÍ vertegenwoord igd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid
laten vertegenwooÍdigen op overlegging van een schriÍtelijke, ter
beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht;
een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening schriftelijk
te uiten. Van een aldus genomen besluit wordl onder bilvoeging van
de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt,
dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt
gevoegd.
leder bestuurslid heeft het recht lot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven
worden alle bestuursbesluiten genomen met meer dan de helÍt van
de geldig uitgebrachte stemmen, onverminderd het overigens in dit
artikel bepaalde.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, lenzij de
voorziiter een schriftelijke stemming gewenst acht oÍ één van de
andere stemgerechtigde bestuursleden dit vóór de stemming
verlangt.
Schr Ítelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stêmmingen, niet bij de statuten voorzien,
beslist de voorzitter. HetzelÍde geldl voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellilk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid der vergadering oÍ, indien de oorspronkelijke stemming

niet hooÍdelijk of schriÍtetijk is geschied, een stemgerechtigd
bestuurslid dit verlangt Door deze nieuwe slemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Bestuursbevoeqdheid en verteoenwoordiqino

Artikel

I

2.

Behoudens bepeÍkingen volgens de wet oÍ deze statuten is het
bestuur belast mel het besturen van de stichting.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van:

'1.

-

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen;

-

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg oÍ hooÍdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
oÍ zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt.

Artikel 9

'1.
2.

Het bestuur vêrtegenwoordigt de stichting.
De bevoegdheid tot vêrtegenwoordiging komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
Bestuursleden oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren
een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de
betrokkên rechtshandeling(en) is besloten.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één oÍ meer van de
bestuursleden alsook aan één oÍ meer derde(n) om de stichtjng
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekiaar en iaarstukken

Artikel

1.

2.
3.

1

0

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting
en van alles betreÍÍende 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 ên andere gegêvensdÍagers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allên tijde de rechtèn en verpljchtingen van de
stichting kunnen worden gekend.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Per het einde van ieder boêkjaar worden de boeken van de stichting
aÍgesloten.

Daarujt worden door de penningmeester de balans en de staat van
baten ên lasten over hel geèindigde boekjaar opgemaakt, welke
stukken binnen vier maanden na aÍloop van het boekjaar aan het
bestu ur worden aangeboden.
De in het vorige lid bedoelde stukken diênen bjnnen zes maanden
na aÍloop van het boekjaar door het bestuur te zijn vastgesteld.
Alvorens tot deze vaststelling over te gaan kan het bestuur deze
stukken door een door hem aan te wijzen externe dêskundige doen
controleren.
Zodanige vaststelling strekt de penningmeester lot décharge voor
het door hem gevoerde Íinanciële beheer, voorzover zulks uil die

4.

stukken blijkt.
Hel bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te

5.

bewaren.
Reqlement

Artikel

1.

11

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarjn die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn
vervat.

2.
3.

Het reglemenl mag niet met de wet oÍ deze statuten in slrijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen oÍ op
te heÍÍen.
Statutenwiiziqinq

Artikel 12

1.
2.
3.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
De wijziging moet op straÍÍe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschriÍt van
de akte van statutenwijziging, alsmede een doorlopende tekst van
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel
in welker gebied de stichting statutair gevestigd is.
J u ridische Íusie of splitsinq

Artikel 13

1.

Het in lid 1 van het vorige adikel bepaalde is van overeenkomstige

toepassing op een bêsluit tot juridische fusie of -splitsing, zulks
onverminderd de overigens daaraan in de wet gestelde eisen.
2. Het voorstel tot juridische Íusie of -splitsing op basis waarvan tot
juridische Íusie respectievelijk -splitsing wordt besloten dient êrin te
voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals
deze na de juridische Íusie oÍ - splitsing zullen luiden bepalen dat het
vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de
bedoelde Íusie respectievelijk splilsing zal verkrijgen, alsmede de
vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders
mag/mogen woÍden besteed dan vóór de juridische Íusie
respectievelijk -splitsing het geval -was.
Ontbindinq en verefÍenino

Artikel 14

1.
2.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
De verefÍenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de
stichting inschrilving geschiedt ten kantore van de in artikel 12 lid 3
bedoelde Kamer van Koophandel.

3.

De stichting blijÍt na haar onlbinding voodbestaan voorzover dit tol

4.

vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en
aankondigingen die van de ontbonden stichting uitgaan moet aan
haar naam worden loegevoegd: in liquidatie.
De ontbonden stichting houdt op te beslaan op het tijdstip, waarop
geen aan haar, dan wel aan de vereÍÍenaars, bekende baten meer
aanwezig ziln. Houdt de stichting op te bestaan, dan doet het
bestuur, dan wel doen de verefÍenaars, daarvan opgaaÍ aan de in
anikel 12 lid 3 bedoelde Kamer van Koophandel.

Artikel 15

1.
2.
3.

De vereÍÍening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluil tot

ontbinding één oÍ meer vereÍÍenaars zijn aangewezen.
Gedurende de verefÍening blijven de bepalingen van deze statuten
zoveel mogelijk van kracht.
Indien bij het besluit tot ontbinding één oÍ meer vereÍÍenaars zijn
aangewezen, heeft ieder van hen dezelÍde bevoegdheden, plichten
en aansprakelijkheid als een bestuurslid, voorzover deze
verenigbaar zijn met zijn taak als vereÍÍenaar.
Ingeval van meerdere vereffenaars kan ieder van hen alle
werkzaamheden verrichten waartoe de vereffenaars tezamen bij
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4.

r

5.

meerderheid van stemmen hebbên beslolen.
Een overschot na verefÍening van de ontbonden stichting wordt door
de vereÍfenaa(s) bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk
overeenkomt met het doel van de stichling.
Na aÍloop van de vereÍÍening moeten de boeken en bescheiden van
de ontbonden stichting gedurende zeven jaren worden bewaard door
de jongste vereffenaar.

Slotbepalinqen

Artikel 1 6
ln alle gevallen waarin zowel de wet als dezè statuten niet voorzien beslist
het bestuur-

