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STATUTENWIJZIGING
20l2rl8.l09lrb
i

Heden, vijf augustustweeduizenddertien, verschenenvoor mij, mr. Robert

Buurke.notariste Amstelveen:
I

2

de Leer Peter \ilORAE, geborente Nkoranza (Ghana) op twee en twintig oktober negentienhonderdacht en vijftig (22-10-1958),houder van een ------;paspoort met nummer: NX8J538P0, uitgegevente Amstelveen, op veertien juni trveeduizendzeven(14-06-2007), wonende te 1185 GM Amstelveen, Dr.
Plesmansingel63, ongehuwd en niet geregistreerdpartner;
mewouw Afua DUFIE, geborente Accra (Ghana) op vijf en twintig
decembernegentienhonderdvier en zestig (25-12-1964), houder van gen Nederlandseidentiteitskaartmet nummer: IG0B98FJ8, uitgegevente
Moerdijk, op elf augustustweeduizendnegen(11-08-2009),wonendete 4765
BE ZevenbergschenHoek, gerneenteMoerdijk, De Wieken 156, ongehuwd -

en niet geregistreerdpartner;
De comparanten,handelendals gemeld, verklaarden vooraf:
De stichtingis opgerichtbij akÍe,op tien januari tweeduizendtwaalf (10-01-2012)
voor mij, notaris, verleden.

De statutenvan de stichtingzijn sedertdienniet gewijzigd.
Krachtenseenbesluitvan de bestuursvergadering,
zullen de statutenvan de
stichtingalgeheelwordengewijzigdmet dien verstandedat de statutenzullen luiden als volgt:
Naam enZetel

Artikel 1
1. De stichtingdraaglde naam: StichtingWorae Care.

2. Zíjheefthaar zetelte Amstelveen.
Doel

Artikel2
1

De stichting heeft ten doel: (in Nederland en ontwikkelingslanden)a Het bevorderenvan educatieen Voorlichting, te bereiken door:het organiserenvan kinderen- en jongerenactiviteiten het bevorderenvan integratie, met name gericht op de emancipatie en empoweÍmentvan wouwen en moedersin het bijzonder.
het organiserenen geven van training en het bevorderenvan de
bewustwording op onder anderehet gebied van gezondheid,ouderschapen huwelijk;
het organiserenen aanbiedenvan naschoolsonderwijs er huiswerkbegeleidingsn het stimuleren van het onderwijs aan -

kinderen:

het bevorderenen promoten van de (volks)gezondheid en hygiëne brj: de minder bedeeldenin Nederland en ontwikkelingslanden;het verstrekken van algemene informatie en het geven van
voorlichting op het gebied van gezondheidszorgen onderwijsl Armoedebestrijding, door middel van het bevorderenvan:

water.ensanitaireVoorzieningen'alSmedevoedselverstrekking
hetorganiserenenbieden.,unh,,lpaankinderen'jongeren,
gehandicapten,zieken, v et eerLzaarrrden,
armen en behoeftigetr,ouderen,wÈzenetcetera,
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Boekiaar.!

Artikel3.
H"t U*t1u ar vande stichting is het kalenderjaar.
Vermogen.

Artikel4.
De geldmiddelenvan de stichting zullen worden gevormd door:
a. eventuelebijdragen van particulieren en bedrijven;

b. subsidies;
c. opbrengstenvan eventuelediensten'
d. schenkingen,erfstellingen en legaten;
e. alle anderewettige inkomsten
Besfuur.
Artikel5
t
ft"t U"stuur der stichting bestaatuit een door het bestuur te bepalen aantal van
ten minste twee (2) leden.
Met inachtnemingvan het in de vorige zinbepaalde, benoemt en ontslaat het

2
3

4.

bestuurdebestuursleden.
Het bestuurkiestuit ziin midden een voorzitter- een secretarisen een
peÍxrmgmeester
Indien er twee bestuurdersbenoemd zijn, zullen de functies van secretarisen
penningmeesterin één persoonverenigd zljn;blj meer bestuursledendan twee kunnen beide functies in één persoon worden verenigd.
lngeval het aantalbestuursledendaalt benedenhet door het bestuur
vastgesteldaantal,blijft het bestuurvolledig bevoegd; indien het aantal
bestuursledendaalt benedenhet statutaireminimum aantal - al dan niet door het bestuurvastgesteld-, is het bestuurnog slechtsbevoegd tot het verrichten
van spoedeisendehandelingenen is het verplicht die maatregelente nemen, die zullen leiden tot een spoedigevervulling van de vacature(s)in het bestuur.

Bestuurstaak.
Artikel6
l. Het bestuuris belastmet het besturender stichting.

2.
3.

Elk bestuurslid is tegenoverde stichting gehoudentot een behoorlijke
vervulling van de han opgedragentaak.
De bestuursledenontvangengeenbeloning voor de door hen verrichte werkzaamhedenin het kader van hun bestuurstaak.
Het bestuuris bevoegdtot het aangaanvan alle rechtshandelingenwaaronder
begrepen-mitshetdesbetreffendbesluitmetinstemmingvanal1ebestuursledenwordt genomen- het aangaanvan overeenkomstentot het verkrijgen, verweemden of bezwarenvan registergoederenen tot het aangaan
van overeenkomsten,waarbij de stichting zich als borg of hooftlelijk
medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstellinevoof een schuld van een anderverbindt.-

3
4. Het bestuuris verplichtvan de veÍïnogenstoestand
van de stichtingzodanige
aantekeningen
te houden,dat daaruitaltijd haarrechtenenverplichtingenkunnen worden gekend.
De penningmeesterstelt binnen vijf maandenna afloop van een boekjaar een
financiqel jaarverslag op ter vaststelling door het bestuur. Deze vaststelling dient binnen zes maandenna afloop van een boekjaar plaats te vinden. Het financieel jaarverslag moet ten minste inhouden een balans en een staat van baten en lasten.
Het bestuurkan een (register)accountantaanstellenter controle van het
financieeljaarverslag en de boekhouding; de penningmeesteris gehoudenaan
die controle alle medewerking te verlenen.
6. Het bestuuris verplicht de in de leden 4 en 5 vermelde bescheidenzeven jaar
Iang te bewaren.
Bestuursvergaderingen
5.

Artikel T.
1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste twee
bestuursledendat wensen.Bestuursvergaderingenworden gehoudenter plaatsete bepalendoor degenedie de vergadering wenst.
2. De secretarisroept de bestuursvergaderingenbijeen met inachtneming van een termijn van tenminstezeven dagen,de dag van oproeping en de dag van vergaderingniet rneegerekend.De bijèenroeping geschiedtdoor een schriftelijke, de agendaen de plaats van de vergadering bevattend
mededeling aan het adresvan het bestuurslid. Ingeval de oproepingstermijn niet in acht is genomenenlof geen agendais toegezonden,kunnen toch
besluiten worden genomen,indien alle bestuursledenter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zij n
3. Na ontvangstvan een verzoek tot een vergadering als in het eerste
bedoeld, is de secretarisverplicht binnen vier weken een bestuursvergadering
te doen houden
Indien de secretarisbinnen twee weken na voorrnelde ontvangst van het verzoek daaraartgeen gevolg geeft, wordt door de verzoeker(s)zelf
overgegaantot bijeenroeping op dezelftle wljze als voor de secretarisbepaald.
4. De bestuursvergaderingenworden geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze,
dan voorziet de vergaderingzelf in het voorzitterschap.De secretarismaakt de notulen; deze worden goedgekeurdin de eersfvolgendevergadering,tenzij
een notarieel procesverbaalwordt opgemaakt.
5 . In de bestuursvergaderingenhebben alle leden één stem.
6 . Ieder bestuurslidkan zichte allen tijde door middel van een schriftelijk
volmacht, geldig voor één vergadering,doen vertegenwoordigen,doch alleen

door eenmedebestuurslid.

Alle stemmingengeschiedenmondeling, tenzlj de voorzitter andersbepaalt.8 . Er wordt beslotenin een vergadering,waarin tenminste de helft van het aantal
bestuursledenaanwezig of vertegenwoordigd is.
Besluiten worden genomenmet volstrekte meerderheidvan stemmen, tenzij deze statutenandersbeoalen
Blanco en ongeldig uitgebrachtestemmenworden niet in aanmerking
genomen.

4
Indien over een voorstel andersdan tot benoemingof aanbevelingvan
personende stemmenstaken,komt geenbesluit tot stand.
9 . Wordt bij een stemming over benoemingof aanbevelingvan personenniet meer dan de helft van het aantalgeldig uitgebrachtestemmenop één van hen
uitgebracht,dan wordt een tweede stemming gehouden.Indien dan op een persoonnog niet meer dan de helft van het aantal geldig uitgebracht
stemmenwordt uitgebracht, vindt een herstemmingplaats tussende personen
die bij de tweede stemming de meestestemmenhebbenverworven
Komen meer dan twee personenin aanmerkingvoor de herstemming dan wordt door een tussenstemmingtussende personen,die bij de tweede
stemming samenhet hoogste aantalstemmenrespectievelijk het op één na hoogsteaartta|stemmenverwierven,uitgemaakt,wievanhenindehersternmingwordt betrokken. Voor herstemming en tussenstemmingkomen
personen,die het op één na hoogsteaantal stemmenhebbenverworven alleen
in aanmerking,indien slechtsop één peÍsoon het hoogste aantal stemmen is uitgebracht.Indien een tussenstemmingof een herstemming door gelijkheid der aantallenverworven stemmenniet tot een besluit leidt, beslist het lot. 1 0 .Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergaderingtot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedten alle bestuursledenzich voor het (de) desbetreffend(e) voorstel(len) uitspreken.
Vertegenwoordiging.

Artikel S.

Onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingsbevoegdheidvan het bestuur wordt de stichting vertegenwoordigddoor één bestuurslid, ook in geval van het aangaanvan rechtshandelingen, als bedoeldin artikel 6,lid2.
Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel9.
1. Het bestuurslidmaatschapeindigt buiten het ontslag door de rechter in de gevallengenoemdin artikel 298,lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: a. door de dood van het bestuurslid:
b. door opzegging door het bestuurslid;
c. door ontslagdoor het bestuur
2. Voordat een bes-iuittot ontslag door het bestuur wordt genomen,krijgt de betrokkenede gelegenheidzich staandede vergadering te verdedigen.
Statutenwiizieing.

Artikel 10.
1l-I"t
b"stuur is bevoegd de statutente wijzigen.
2. Besluiten tot wijziging van de statutenkunnen slechtsworden genomen met eenmeerderheidvan tenminstetwee/derdevan het aantal stemmenin een bestuursvergaderingwaarin tenminstetwee/derdevan het aantal
bestuursledenaanwezig of vertegenwoordigdis.
Indien in een vergadering,waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, het vereiste aantal bestuursledenniet aanwezigof vertegenwoordigd is, wordt binnen zes weken na die vergadering een tweedevergadering bijeengeroepen.Deze tweedevergadering,die niet kan worden gehouden binnen twee weken na de eerstevergadering,kan over het voorstel besluiten -

)
met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig

uitgebrachtestemmen,zonder dat een quorum vereist is.
3. De statutenwijziging komt tot standbij notariële akte.
Ieder afzonderlijk bestuurslid is bevoegd die akte te laten verlijden.
Huishoudeliik reelement.

Artikel 11.
Het bestuurkan een huishoudelijk reglement vaststellen,dat geenbepalingen mag
bevatten,die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
Ontbinding en vereffening.

Artikel 12.
l.

2.

3.

4.

Het bestuur is bevoegdde stichting te ontbinden door middel van een besluit,
genomenop dezelfdewljze als in artikel 10, lid 2,metbetrekking tot statutenwijzigSngis bepaald.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaanvoorzover dit tot
vereffening van haar verÍnogennodig is.
Aan haar naÍrmwordt toegevoegd:"in liquidatie".
Indien als gevolg van een bestuursbesluitde stichting is ontbonden,treden als
vereffenaarsvan het vernogen van de ontbonden stichting de bestuursleden op. Op deze vereffenaarszijn de bepalingen van de wet en deze statuten
omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursledenvan toepassing.
Een vereffenaarheeft dezelftle bevoegdheden,plichten en aaÍrsprakelijkheid als een bestuurslid, voor zovet deze verenigbaarzijn met zljntaak als .,^-^Í'f,^-^^-

5 . Hetgeenna de voldoening van schuldeisersvan het vennogen van de stichting
is overgebleven,wordt door de vereffenaarsbestemdvoor een doel, zoveel mogelijk in overeenstemmingmet de doelstelling van de stichting, dan wel bestemdvoor een nader door de vereffenaarsvast te stellen ideëel of sociaal doel; dit resterendewordt aan de desbetreffende(rechts)perso(o)n(en) v Y wr éwur

aË.rr.

6.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheidenen andere
gegevensdragersgedurendezevenjaar berustenbij de persoon,door de vereffenaarsdaartoebenosmd.
De comparantenzijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Amstelveen, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparantener -toelichting daarop,hebben dezeneenparigverklaard tijdig van de inhoud van deze
akte te hebbenkennis genomen,met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvangeenprijs te stellen.
Vervolgensis
ddellijk na beperktevoorlezing door de comparanten

en mu, notarl
(Volgt ond
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R AFSCHRIFT:

Kamervan KoophandelAmsterdam
DeRuyterkade
5 101344Amsterdam
Postbus
2852 1000CWAmsterdam
F 020-5314799
T 0205314000
www.kvk.nl

StichtingWoraeCare
Dr.Plesmansingel63
1185GM Amstelveen

*mail

Telefoon

Fax

020-5314000

020-5314799

Onderuerp' .

Referentie

Datum

Uw inschrijving

54429242

1 3j a n u a r i 2 0 1 2

Geachteheer/mevrouw.
Van haÉe welkom bij de Kamer van Koophandel.
Graag intbrmerenwij u met deze brieÍ over uw inschrijvingin het Handelsregislervan de Kamer van
Koophandel.
Belangrijk om te weten over uw inschrijving
- Wij hebben StichtingWorae Care ingeschrevenin het Handelsregister.
Zoals u op bijgevoegdovezicht
kunt zien, is uw KvK-nummer54429242.
- Uw Rechtspersonen
InformatieNummer(RSIN)is 851301666.Uw
en Samenwerkingsverbanden
Op basisvan het RSIN bepaalt
registratiein het Handelsregisterwordt doorgegevenaan de Belastingdienst.
de Belastingdienst
over het algemeenbinnen5 werkdagende benodigdenummersvoor de belastingen,
:p'
aanvullendevragen.
zoalshet BTW-nummer.Of u ontvangtvan de Belastingdienst
- Als er in de toekomstgegevenswijzigenverzoekenwij u deze, binnen een week na de wijziging,aan ons
door te geven.Hiervoorkuntu formulierendownloadenop www.kvk.nl/formulieren.
- Uw organisatiebetaalteen jaarlijksebijdrageaan de Kamervan Koophandel.De samenstelling,
hoogteen
waarom u een bijdrageaan de Kamer betaalt,vindt u op www.kvk.nl/iaarliiksebiidraqe.
- Er zljn partUendie opdrachtbevestigingen
of nota'sverzendenvoor een advertentiein een regisier,gids of
adresboekwaaruoorgeen opdrachtis gegeven.Blijfalerten bekijkdergelijkeaanbiedingen,
altijd zeer kritisch. "'
opdrachtbevestigingen,
nota'sof acceptgirokaarten
Informatieuit het Handelsregister
kan de Kamervan
en organisatiesin het Handelsregister,
Naastde registratievan ondernemingen
anderemanierenvan dienstzijn.Zo kunt u uw online
Koophandeluw organisatieop verschillende
Met deze toegangscode
toegangscodevoor het Handelsregisteraanvragenop www.kvk.nUhandelsreqister.
heeftu zelf directinzichtin uw eigengegevensen in de gegevensvan meerdan 2,0 miljoenbedrijven,
organisaties,
verenigingenen stichtingenin Nederland.

Bank 49.07.07,580
Email <email adres onlbreekt>
Telefonischeinformatieuit het handèlsregisten0900 123 45 67 (t€ 0,70 p.m.)
oÍ oa naar www.kvk.nl

