
17 mei 2014

Voorstel tot fusie

Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam (NNV)

(Verkrijgende Stichting)

en

STICHTING NATIONAAL FONDS VOOR DE HULPVERLENING AAN

SLACHTOFFERS VAN DE NIEUWJAARSBRAND IN VOLENDAM

(Verdwijnende Stichting)



index.jhtml

1 van 7

De besturen van:

1. de stichting Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam (NNV), statutair gevestigd in de

gemeente Edam-Volendam, met adres W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN te Volendam,

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer:

37134454, hierna te noemen: de “Verkrijgende Stichting”;

en

2. de stichting STICHTING NATIONAAL FONDS VOOR DE HULPVERLENING AAN

SLACHTOFFERS VAN DE NIEUWJAARSBRAND IN VOLENDAM, statutair gevestigd

in de gemeente Edam-Volendam, met adres W.J. Tuijnstraat 15, 1131 ZH te Volendam,

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer:

37094077, hierna te noemen: de “Verdwijnende Stichting”,

de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting hierna gezamenlijk ook te noemen: de

“Fuserende Stichtingen”,

overwegende dat:

(a) de Fuserende Stichtingen voornemens zijn een juridische fusie in de zin van Titel 7 Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen, waarbij de Verkrijgende Stichting het gehele vermogen

van de Verdwijnende Stichting onder algemene titel verkrijgt en waarbij de Verdwijnende

Stichting ophoudt te bestaan;

(b) de Verkrijgende Stichting een raad van toezicht heeft;

(c) geen van de Fuserende Stichtingen ontbonden is, in staat van faillissement verkeert of surseance

van betaling heeft aangevraagd,

stellen voor:

een juridische fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen,

als gevolg waarvan:

(i) de Verkrijgende Stichting het vermogen van de Verdwijnende Stichting onder algemene titel

verkrijgt; en

(ii) de Verdwijnende Stichting ophoudt te bestaan.
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De ingevolge artikel 312 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te vermelden gegevens zijn de

volgende:

(a) Rechtsvorm, naam en zetel van de Fuserende Stichtingen.

1. De stichting Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam (NNV), statutair gevestigd in de

gemeente Edam-Volendam.

2. De stichting STICHTING NATIONAAL FONDS VOOR DE HULPVERLENING AAN

SLACHTOFFERS VAN DE NIEUWJAARSBRAND IN VOLENDAM, statutair gevestigd in

de gemeente Edam-Volendam.

(b) Statuten Verkrijgende Stichting.

De huidige statuten van de Verkrijgende Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van

statutenwijziging op 10 december 2007 voor mr. E.J.M. Mascini, destijds notaris te Velsen,

verleden.

De doorlopende tekst van de huidige statuten is als Bijlage 1 aan dit voorstel gehecht.

De statuten van de Verkrijgende Stichting zullen bij gelegenheid van de fusie gewijzigd worden.

De statuten van de Verkrijgende Stichting zoals zij na fusie zullen luiden zijn als Bijlage 2 aan dit

voorstel gehecht.

(c) Rechten en vergoedingen, ingevolge artikel 320 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

ten laste van de Verkrijgende Stichting toe te kennen.

Er zijn geen (rechts)personen die bijzondere rechten, als bedoeld in artikel 320 Boek 2 juncto

artikel 312 lid 2 sub c Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, jegens de Verdwijnende Stichting

hebben, zodat geen rechten of vergoedingen, als bedoeld in deze wetsartikelen, behoeven te

worden toegekend.

(d) Voordelen, welke in verband met de fusie aan bestuurders of commissarissen van

de Fuserende Stichtingen of aan anderen worden toegekend.

Geen.

(e) Voornemens over de samenstelling na de fusie van het bestuur en van de raad van

toezicht van de Verkrijgende Stichting.

De huidige samenstelling van het bestuur en van de raad van toezicht van de Verkrijgende

Stichting is als volgt:

Bestuur:

- E.W.J.M. Schokker;

- J.M.A. Schilder;

- T.M. Steur.
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Raad van toezicht:

- J.R.M. Bien;

- A.W.J. Binken;

- W.J.F.M. van Beek.

Het voornemen bestaat na de fusie wijziging te brengen in de samenstelling van het bestuur, als

gevolg waarvan het bestuur van de Verkrijgende Stichting na fusie zal bestaan uit:

Bestuur:

- E.W.J.M. Schokker;

- J.M.A. Schilder;

- T.M. Steur;

- C.H.I. Binken; en

- E.J.M. Tuijp.

Er bestaat geen voornemen om na de fusie de samenstelling van de raad van toezicht van de

Verkrijgende Stichting te wijzigen.

(f) Tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de Verdwijnende Stichting

zullen worden verantwoord in de jaarstukken van de Verkrijgende Stichting.

1 januari 2014.

(g) Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het lidmaatschap /

aandeelhouderschap van de Verdwijnende Stichting.

Niet van toepassing.

(h) Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamheden.

De werkzaamheden van de Verdwijnende Stichting worden voortgezet door de Verkrijgende

Stichting.

(i) Invloed van de fusie op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de

Verkrijgende Stichting.

De fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de

Verkrijgende Stichting, met dien verstande dat het saldo van de bezittingen en schulden van de

Verdwijnende Stichting zal worden toegevoegd aan het besteedbaar vermogen van de

Verkrijgende Stichting met inachtneming van onderstaande beperkingen.

Bepaalde vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Stichting zijn geoormerkt op grond van

verplichtingen voortvloeiend uit wet- en/of regelgeving dan wel op grond van contractuele

verplichtingen. Dit houdt in dat deze vermogensbestanddelen enkel onder bepaalde

voorwaarden of in het kader van bepaalde doelstellingen mogen worden besteed

(“Geoormerkte Gelden”). De Geoormerkte Gelden zijn opgenomen in het als Bijlage 3 aan dit

voorstel gehechte overzicht, onder de naam ‘Fonds Beheerskosten’ en ‘Fonds Herinrichting De

Hemel’. De Verkrijgende Stichting verplicht zich ertoe om de Geoormerkte Gelden vanaf het
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moment van inwerkingtreding van de fusie altijd en voor ieder deel te besteden in lijn met de

beperkingen en doelen als uiteengezet in Bijlage 3 en in overeenstemming met het bepaalde in

artikel 4.3 van de statuten zoals deze na de fusie zullen luiden (Bijlage 2).

Ten aanzien van de niet-geoormerkte vermogensbestanddelen van de Verdwijnende Stichting,

welke bij de fusie onder algemene titel over zullen gaan op de Verkrijgende Stichting, verplicht

de Verkrijgende Stichting zich ertoe deze te besteden in overeenstemming met het bepaalde in

artikel 4.4 van de statuten zoals deze na de fusie zullen luiden (Bijlage 2).

(j) Goedkeuring van het besluit tot fusie.

Het besluit tot fusie moet worden goedgekeurd door:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

- het bestuur van BSNV;

- het bestuur van de Verdwijnende Stichting;

- de raad van toezicht van de Verkrijgende Stichting, nadat deze goedkeuring heeft

verkregen van zowel het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Edam-Volendam als de besturen van BSNV en de Verdwijnende Stichting;

Door ondertekening van dit voorstel tot fusie verleent de raad van toezicht van de Verkrijgende

Stichting goedkeuring aan het voorstel tot fusie.

Procedure

(a) Schriftelijke toelichting.

De besturen van de Fuserende Stichtingen zullen een schriftelijke toelichting opstellen met een

uiteenzetting over de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting uit

juridisch, economisch en sociaal oogpunt.

(b) Gewijzigde omstandigheden na fusievoorstel.

De besturen van de Fuserende Stichtingen zijn verplicht om het College van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente Edam-Volendam, het bestuur van BSNV, de raad van toezicht van

de Verkrijgende Stichting en elkaar in te lichten over na het voorstel tot fusie gebleken

belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva van de betreffende stichting die de

mededelingen in het voorstel tot fusie of in de toelichting hebben beïnvloed.

(c) Deponering ten kantore van het handelsregister.

Ten kantore van het handelsregister zullen de volgende documenten worden neergelegd:
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1. Dit voorstel tot fusie, inclusief bijlagen;

2. De statuten van de Verkrijgende Stichting zoals die thans luiden en zoals die na de fusie zullen

luiden;

3. De laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (inclusief de daarin opgenomen jaarverslagen) van

de Verdwijnende Stichting met accountantsverklaring daarbij.

(d) Deponering ten kantore van de stichting.

De onder c. genoemde documenten met inbegrip van de jaarrekeningen en jaarverslagen van de

Verkrijgende Stichting die niet ter openbare inzage hoeven te liggen, samen met de toelichtingen

van de besturen op dit voorstel tot fusie, zullen tegelijkertijd worden neergelegd op het adres

van de Fuserende Stichtingen. De stukken zullen tot het tijdstip van de fusie, en op het adres van

de Verkrijgende Stichting nog zes maanden nadien, ter inzage liggen voor de leden van:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

- het bestuur van BSNV;

- het bestuur van de Verkrijgende Stichting en de Verdwijnende Stichting;

- de Raad van toezicht van de Verkrijgende Stichting.

(e) Aankondiging van de neerlegging in een landelijk verspreid dagblad.

De Fuserende Stichtingen zullen in Dagblad Trouw aankondigen dat de stukken als bedoeld

onder c. en d. zijn neergelegd, met opgave van het handelsregister waar zij liggen en het adres

van de Fuserende Stichtingen.

[Ondertekeningspagina volgt]



index.jhtml

6 van 7

Dit voorstel tot fusie is ondertekend in drievoud op de datum en plaats hieronder vermeld.

Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam (NNV)

[getekend]

___________________

[getekend]

___________________

Naam: J.M.A. Schilder
Titel: Bestuurder (voorzitter)
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

Naam: E.W.J.M. Schokker
Titel: Bestuurder (penningmeester)
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

[getekend]

___________________

[getekend]

___________________

Naam: T.M. Steur
Titel: Bestuurder (secretaris)
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

Naam: J.R.M. Bien
Titel: Lid van de Raad van Toezicht
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

[getekend]

___________________

[getekend]

___________________

Naam: A.W.J. Binken
Titel: Lid van de Raad van Toezicht
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

Naam: W.J.F.M. van Beek
Titel: Lid van de Raad van Toezicht
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014
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STICHTING NATIONAAL FONDS VOOR DE HULPVERLENING AAN SLACHTOFFERS

VAN DE NIEUWJAARSBRAND IN VOLENDAM

[getekend]

___________________

[getekend]

___________________

Naam: E.J.M. Tuijp
Titel: Bestuurder (voorzitter)
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

Naam: C.H.I. Binken
Titel: Bestuurder (penningmeester)
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

[getekend]

___________________

[getekend]

___________________

Naam: J.R.M. Bien
Titel: Bestuurder (secretaris)
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

Naam: J.N.I. Keizer
Titel: Bestuurder
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014

[getekend]

___________________

Naam: A. de Jong
Titel: Bestuurder
Plaats: Volendam
Datum: 17 mei 2014
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Statuten van de Verkrijgende Stichting
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Bijlage 2

(Concept) statuten van de Verkrijgende Stichting zoals deze na de fusie zullen luiden
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STATUTEN Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam (NNV) na de juridische fusie

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

(a) “Bestuur”: het bestuur van de Stichting.

(b) “Boek 2”: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

(c) “BSNV”: de vereniging Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam,

statutair gevestigd te Volendam, met adres: W.J. Tuijnstraat 15, 1131 ZH Volendam,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

37095071.

(d) “College van Burgemeester en Wethouders”: het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Edam-Volendam, dan wel het college van burgemeester en wethouders

van het publiekrechtelijke lichaam waarin de gemeente Edam-Volendam zal zijn opgegaan.

(e) “Fonds Beheerkosten”: hetgeen aan deze definitie is toegekend in artikel 4.2 van deze

statuten.

(f) “Fonds Herinrichting De Hemel”: hetgeen aan deze definitie is toegekend in artikel 4.2 van

deze statuten.

(g) “Getroffenen”: diegenen - als bedoeld in artikel 2 van de Kostenregeling NNV - die zijn

getroffen door de Nieuwjaarsbrand.

(h) “Kostenregeling NNV”: de door de Raad van Toezicht, het College van Burgemeester en

Wethouders en BSNV goedgekeurde financiële uitvoeringsregeling genaamd

‘Kostenregeling NNV’;

(i) “Nieuwjaarsbrand”: de brand die zich in de nacht van éénendertig december tweeduizend

op één januari tweeduizend één voordeed in café Het Hemeltje te Volendam.

(j) “Raad van Toezicht”: de raad van toezicht van de Stichting.

(k) “schriftelijk”: per post, fax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel.

(l) “Geoormerkte Gelden”: hetgeen aan deze definitie is toegekend in artikel 4.2 van deze

statuten.

(m) “SSNV”: de voormalige stichting STICHTING NATIONAAL FONDS VOOR DE

HULPVERLENING AAN SLACHTOFFERS VAN DE NIEUWJAARSBRAND IN

VOLENDAM, welke stichting is opgehouden te bestaan ten gevolge van de op [______]

tweeduizend veertien tot stand gekomen juridische fusie tussen deze stichting en de

Stichting .

(n) “Stichting”: de onderhavige stichting waarvan dit de statuten zijn.

Naam en zetel

Artikel 2

2.1 De Stichting draagt de naam Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam (NNV).

2.2 De Stichting is gevestigd in de gemeente Edam-Volendam.
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Doel

Artikel 3

3.1 Het doel van de Stichting is:

(a) het in stand houden van een waarborgfonds voor de Getroffenen en die nazorg

nodig hebben die niet op andere wijze vergoed kan worden; daarbij wordt in het

bijzonder gedacht aan kosten voor medische ingrepen, aangepaste

(om)scholingsprogramma’s, (aangepaste) werkbegeleiding en/of het zoeken

hiervan, psycho-sociale zorg en woonlasten; met het oog daarop is door het

Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, een uitkeringsregeling

vastgesteld;

(b) het bevorderen van optimale hulpverlening en nazorg aan de Getroffenen; tot de

Getroffenen worden ook gerekend diegenen die als slachtoffer van de

Nieuwjaarsbrand nu of in de toekomst lichamelijke, psychische en/of

maatschappelijke gevolgen van de Nieuwjaarsbrand (zullen) ondervinden; en

(c) het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande verband

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,

zulks met inachtneming van de in artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 van deze statuten opgenomen

beperkingen.

3.2 De Stichting tracht haar onder artikel 3.1 van deze statuten genoemde doel onder meer te

verwezenlijken door:
(a) te bevorderen dat bestaande medische en overige hulpverleningsinstanties en

-organisaties beschikbare (financiële) middelen in voldoende mate zullen

aanwenden;

(b) te bevorderen dat bestaande medische en overige hulpverleningsinstanties en

-organisaties hun activiteiten gericht op de specifieke situatie van de Getroffenen

onderling optimaal afstemmen;

(c) te bevorderen dat al datgene wordt gedaan om te bevorderen dat de Getroffenen -

na hun herstel - zo volwaardig mogelijk kunnen functioneren; en

(d) het, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden, bevorderen van een

optimale informatievoorziening aan de Getroffenen.

Vermogen

Artikel 4

4.1 Het tot verwezenlijking van het doel van de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd

door:

(a) de tot en met het jaar tweeduizend vierenveertig door de gemeente Edam-Volendam

te betalen jaarlijkse bijdragen ten bedrage van veertigduizend euro (EUR 40.000);

(b) het vermogen dat is verkregen ten gevolge van de op [______] tweeduizend veertien

tot stand gekomen juridische fusie tussen de Stichting en SSNV;

(c) overige donaties, subsidies en giften; en

(d) hetgeen op andere wijze wordt verkregen.
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4.2 Een gedeelte van het onder artikel 4.1 sub b van deze statuten bedoelde vermogen van

SSNV was ten tijde van de juridische fusie tussen de Stichting en SSNV geoormerkt op

grond van wettelijke dan wel contractuele verplichtingen, hetgeen betekent dat deze

vermogensbestanddelen enkel onder bepaalde voorwaarden of in het kader van bepaalde

doelstellingen mogen worden besteed (de “Geoormerkte Gelden”).

Onder de Geoormerkte Gelden vallen enerzijds gelden behorend tot een destijds door

SSNV aangehouden fonds ‘beheerkosten’ (het “Fonds Beheerkosten”) en anderzijds

gelden behorend tot een destijds door SSNV aangehouden fonds ‘herinrichting De

Hemel’ (het “Fonds Herinrichting De Hemel”). Voor de gelden behorend tot het

Fonds Beheerkosten en het Fonds Herinrichting De Hemel houdt de Stichting een

separate reserve genaamd ‘Geoormerkte Gelden SSNV’ aan. Uitgaven van de Stichting

mogen uitsluitend ten laste van de reserve ‘Geoormerkte Gelden SSNV’ worden gebracht

indien wordt voldaan aan de in artikel 4.3 van deze statuten opgenomen beperking.

Voor het overige vermogen van SSNV dat de Stichting ten gevolge van de juridische fusie

tussen de Stichting en SSNV heeft verkregen, houdt de Stichting een separate reserve

genaamd ‘Overige Gelden SSNV’ aan. Uitgaven of exploitatietekorten mogen uitsluitend

ten laste van de reserve ‘Overige Gelden SSNV’ worden gebracht indien wordt voldaan

aan de in artikel 4.4 van deze statuten opgenomen beperking.

Indien de Stichting in de toekomst legaten ten name van SSNV ontvangt of erfstellingen

ten name van SSNV aanvaardt, zal aan de reserve ‘Overige Gelden SSNV’ een bedrag ter

grootte van het nettobedrag van dat legaat of die erfstelling worden toegevoegd.

4.3 De in de separate reserve ‘Geoormerkte Gelden SSNV’ opgenomen gelden behorend tot

het Fonds Beheerkosten mogen uitsluitend door de Stichting, mede ten behoeve van

BSNV, worden aangewend in lijn met de oorspronkelijke doelstellingen als geformuleerd

door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inhoudende dat deze

gelden zijn bestemd om de organisatie over een langere periode op professionele wijze in

te richten.

De in de separate reserve ‘Geoormerkte Gelden SSNV’ opgenomen gelden behorend tot

het Fonds Herinrichting De Hemel mogen uitsluitend worden aangewend voor

herinrichting van het pand Haven 154-156 te Volendam tot een herdenkingsplaats van de

Nieuwjaarsbrand, zulks na overleg met de gemeente Edam-Volendam en BSNV.

4.4 Uitgaven mogen slechts ten laste van de reserve ‘Overige Gelden SSNV’ worden gebracht

indien (i) die uitgaven verband houden met verzoeken die kunnen worden aangemerkt

als bijzondere omstandigheden waarin de Kostenregeling NNV niet integraal voorziet;

(ii) die uitgaven verband houden met verzoeken die gerelateerd zijn aan slachtoffers van

de Nieuwjaarsbrand en – ter discretionaire beoordeling van het Bestuur – in lijn zijn met

de tot het moment van juridische fusie met de Stichting door SSNV gehanteerde

doelstellingen, of (iii) die uitgaven dienen ter besteding van gelden die destijds door

SSNV zijn verkregen uit hoofde van legaten of erfstellingen of die door de Stichting

worden verkregen uit hoofde van ten name van SSNV gestelde legaten en erfstellingen,
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zulks overeenkomstig de eventuele voorwaarden en beperkingen als opgenomen in die

legaten en erfstellingen.

Organen

Artikel 5

De Stichting kent de volgende organen: het Bestuur, de Raad van Toezicht en een

bezwarencommissie. De leden van deze organen ontvangen voor hun werkzaamheden geen

vergoedingen, maar de door de leden in hun functie gemaakte kosten worden, mits schriftelijk

gespecificeerd, door de Stichting vergoed.

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 6

6.1 Het Bestuur bestaat uit vijf (5) natuurlijke personen.

6.2 Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

6.3 Nieuwe leden van het Bestuur worden door het Bestuur benoemd op grond van een

bindende voordracht, voor één van de leden van het Bestuur uit te brengen door het College

van Burgemeester en Wethouders, voor één van de leden van het Bestuur uit te brengen

door BSNV en voor drie leden van het Bestuur uit te brengen door de Raad van Toezicht.

Indien de positie van het op voordracht van het College van Burgemeester van Wethouders

benoemde lid van het Bestuur vacant is, heeft het College van Burgemeester en Wethouders

het recht tot het doen van een bindende voordracht. Indien de positie van het op voordracht

van BSNV benoemde lid van het Bestuur vacant is, heeft BSNV het recht tot het doen van

een bindende voordracht. Indien de positie van een van de andere leden van het Bestuur

vacant is, heeft de Raad van Toezicht het recht tot het doen van een bindende voordracht.

6.4 Een persoon die wordt voorgedragen als nieuw lid van het Bestuur dient te voldoen aan de

door het Bestuur opgestelde, en de door de Raad van Toezicht goedgekeurde, profielschets

waarin de aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van het Bestuur gevraagde

kwaliteiten en/of hoedanigheden in algemene zin worden vastgesteld.

6.5 Tot leden van het Bestuur kunnen niet worden benoemd personen die (i) slachtoffer zijn

van de Nieuwjaarsbrand, of (ii) in de eerste of tweede graad verbonden zijn met slachtoffers

van de Nieuwjaarsbrand.

6.6 De persoon die door BSNV wordt voorgedragen, dient geen direct bij de Nieuwjaarsbrand

betrokken ouder of slachtoffer van de Nieuwjaarsbrand te zijn en geen bestuurslid van

BSNV te zijn.

6.7 De personen die door de Raad van Toezicht worden voorgedragen, dienen te allen tijde

onafhankelijk te zijn van de gemeente Edam-Volendam en BSNV.

6.8 Indien de positie van een lid van het Bestuur vacant raakt, zal de voorzitter van het Bestuur

of in diens afwezigheid of indien de positie van de voorzitter van het Bestuur vacant is

geraakt, de secretaris of de penningmeester van het Bestuur degene die overeenkomstig

artikel 6.3 van deze statuten het recht tot het doen van een bindende voordracht heeft daar

zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen. Indien ook de secretaris en de
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penningmeester van het Bestuur afwezig zijn of indien ook de positie van de secretaris en de

penningmeester van het Bestuur vacant zijn geraakt, zal een van de andere leden van het

Bestuur degene die overeenkomstig artikel 6.3 van deze statuten het recht tot het doen van

een bindende voordracht heeft daar zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte

stellen. In de schriftelijke kennisgeving dient de termijn als bedoeld in artikel 6.9 van deze

statuten te worden vermeld; indien deze termijn niet in de schriftelijke kennisgeving wordt

vermeld, blijft deze termijn evenwel onverminderd van kracht.

6.9 Degene die overeenkomstig artikel 6.3 van deze statuten het recht tot het doen van een

bindende voordracht heeft, dient uiterlijk binnen vier weken na de schriftelijke

kennisgeving als bedoeld in artikel 6.8 een persoon die voldoet aan de voorwaarden als

gesteld in dit artikel 6 voor te dragen door het Bestuur hier schriftelijk van op de hoogte te

stellen.

6.10 Het Bestuur zal binnen vier weken na de bindende voordracht als bedoeld in artikel 6.9 van

deze statuten een bestuursvergadering houden teneinde de voorgedragen persoon tot lid

van het Bestuur te benoemen. Benoeming tot lid van het Bestuur mag uitsluitend

achterwege blijven indien vaststaat dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan de

voorwaarden als gesteld in dit artikel 6. In dat geval zal degene die overeenkomstig artikel

6.3 van deze statuten het recht tot het doen van een bindende voordracht heeft opnieuw met

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6.8 en 6.9 van deze statuten in de

gelegenheid worden gesteld om een bindende voordracht te doen.

6.11 Indien binnen de in artikel 6.10 van deze statuten gestelde termijn geen bindende

voordracht wordt uitgebracht door degene die op grond van artikel 6.3 van deze statuten

daartoe gerechtigd is, zal het Bestuur, indien het Bestuur bestaat uit ten minste drie leden, -

ondanks dat niet is voldaan aan het vereiste als opgenomen in artikel 6.1 van deze statuten -

zijn bevoegdheden behouden en rechtsgeldige besluiten kunnen nemen, onverminderd het

recht van degene die overeenkomstig artikel 6.3 van deze statuten het recht tot het doen van

een bindende voordracht heeft om alsnog een bindende voordracht uit te brengen, na welke

bindende voordracht artikel 6.10 van deze statuten van toepassing zal zijn.

6.12 Leden van het Bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd.

6.13 Een lid van het Bestuur defungeert:

(a) door zijn/haar overlijden;

(b) doordat hij/zij failliet wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling natuurlijke

personen op hem/haar al dan niet voorlopig van toepassing wordt verklaard;

(c) door zijn/haar ondercuratelestelling;

(d) doordat hem/haar surseance van betaling wordt verleend;

(e) doordat één of meer van zijn/haar goederen onder bewind worden gesteld;

(f) door zijn/haar vrijwillig aftreden;

(g) door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht, mits op verzoek van

degene die het betreffende lid van het Bestuur heeft voorgedragen; en

(h) door zijn/haar ontslag door de rechtbank.
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6.14 Bij ontstentenis of belet van meer dan twee leden van het Bestuur, maar niet alle leden van

het Bestuur, wordt de Stichting bestuurd door de overige leden van het Bestuur tezamen

met één of meer door de Raad van Toezicht aangewezen en tijdelijk benoemde

functionarissen. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur wordt het bestuur

waargenomen door één of meer door de Raad van Toezicht aangewezen en tijdelijk

benoemde functionarissen.

Bestuur; taak, bevoegdheden en bijzondere besluiten

Artikel 7

7.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

7.2 Het Bestuur is niet bevoegd 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.

7.3 Het Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht,

nadat de Raad van Toezicht op haar beurt voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft

verkregen van zowel het College van Burgemeester en Wethouders als van BSNV, voor

besluiten tot:

(a) statutenwijziging;

(b) ontbinding;

(c) juridische fusie;

(d) juridische splitsing; en

(e) vaststelling of wijziging van één of meer financiële uitvoeringsregelingen betreffende

de Stichting.

7.4 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden

aanvaard.

Bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 8

8.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Voorts kan de Stichting worden

vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen handelend met de secretaris of de

penningmeester.

8.2 Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan één of meer leden van het

Bestuur en ook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te

vertegenwoordigen.

Bestuur; vergaderingen en besluitvorming

Artikel 9

9.1 In de vergaderingen van het Bestuur heeft ieder lid van het Bestuur één stem. Voor zover in

deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het

Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in

vergaderingen waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in

een vergadering niet alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt
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een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later

dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten

omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst

indien bij die tweede vergadering ten minste drie leden van het Bestuur aanwezig of

vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld

dat en waarom een besluit kan worden genomen indien ten minste drie leden van het

Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

9.2 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van

personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door

iemand een volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee

personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

9.3 Elk lid van het Bestuur is bevoegd een vergadering van het Bestuur bijeen te roepen. De

bijeenroeping van een vergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris, of een lid van

het Bestuur, op een termijn van ten minste zeven dagen (de dag van de oproeping en de dag

van de vergadering niet meegerekend) onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In

spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter van het Bestuur, kan de termijn

van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.

9.4 De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in de gemeente Edam-Volendam.

9.5 Indien wordt gehandeld in strijd met het in artikel 9.3 en/of artikel 9.4 van deze statuten

bepaalde, kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen indien alle leden van

het Bestuur bij de vergadering aanwezig zijn, of indien niet alle leden van het Bestuur

aanwezig zijn, maar worden vertegenwoordigd door andere leden van het Bestuur, de

afwezige leden voorafgaand aan de vergadering hebben verklaard ermee in te stemmen dat

niet aan de vereisten voor oproeping en/of de plaats van de vergadering is voldaan.

9.6 Een lid van het Bestuur kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.

9.7 De voorzitter van het Bestuur leidt de vergaderingen van het Bestuur. Bij de afwezigheid van

de voorzitter van het Bestuur voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat moment

wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van het Bestuur.

9.8 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de

vergaderingen worden gehouden, met dien verstande dat indien één of meer van de leden

van het Bestuur zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk plaatsvinden.

9.9 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de

uitslag van een stemming is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen

besluit, voor zover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

9.10 Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden notulen gehouden. De

notulen worden door het Bestuur in vergadering vastgesteld. In plaats van notulen kan ook

een besluitenlijst worden opgesteld.

Bestuur; besluiten buiten vergadering

Artikel 10
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Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van het Bestuur in de

gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij schriftelijk hebben verklaard zich niet

tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit van het Bestuur is alsdan genomen

indien de volstrekte, dan wel vereiste grotere, meerderheid van het aantal leden van het Bestuur

zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt

mededeling gedaan in de eerstvolgende bestuursvergadering; tevens wordt dit besluit vermeld in

de notulen van die vergadering of op de besluitenlijst.

Bestuur; reglementen

Artikel 11

Het Bestuur is bevoegd om in aanvulling op, maar niet in afwijking van, de bepalingen in deze

statuten ten aanzien van zijn werkwijze en verdere aangelegenheden van de Stichting reglementen

vast te stellen, te wijzigen en op te heffen, zulks na voorafgaande goedkeuring door de Raad van

Toezicht.

Bestuur; commissies

Artikel 12

12.1 Het Bestuur is bevoegd om één of meer commissies in te stellen.

12.2 Iedere commissie zal worden ingericht op de wijze en conform de bepalingen als

opgenomen in een door het Bestuur voor de betreffende commissie op te stellen reglement

als bedoeld in artikel 11 van deze statuten.

Raad van Toezicht; samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 13

13.1 De Raad van Toezicht bestaat uit drie (3) natuurlijke personen. Een lid van de Raad van

Toezicht kan niet tevens lid van het Bestuur zijn.

13.2 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

13.3 Twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd

op grond van een bindende voordracht, voor één van de leden van de Raad van Toezicht uit

te brengen door het College van Burgemeester en Wethouders en voor één van de leden van

de Raad van Toezicht uit te brengen door BSNV. Het derde nieuwe lid van de Raad van

Toezicht wordt benoemd door de Raad van Toezicht zonder (bindende) voordracht. Indien

de positie van het op voordracht van het College van Burgemeester van Wethouders

benoemde lid van de Raad van Toezicht vacant is, heeft het College van Burgemeester en

Wethouders het recht tot het doen van een bindende voordracht. Indien de positie van het

op voordracht van BSNV benoemde lid van de Raad van Toezicht vacant is, heeft BSNV het

recht tot het doen van een bindende voordracht.

13.4 Een persoon die wordt voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Toezicht dient te

voldoen aan de door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets waarin de

aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde

kwaliteiten en/of hoedanigheden in algemene zin worden vastgesteld.
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13.5 Tot leden van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd personen die (i)

slachtoffer zijn van de Nieuwjaarsbrand, of (ii) in de eerste of tweede graad verbonden zijn

met slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand.

13.6 De persoon die door de Raad van Toezicht zonder (bindende) voordracht wordt benoemd,

dient te allen tijde onafhankelijk van de gemeente Edam-Volendam en BSNV te zijn.

13.7 Indien de positie van een lid van de Raad van Toezicht vacant raakt, zal de voorzitter van de

Raad van Toezicht of in diens afwezigheid of indien de positie van de voorzitter van de Raad

van Toezicht vacant is geraakt, de secretaris van de Raad van Toezicht degene die

overeenkomstig artikel 13.3 van deze statuten het recht tot het doen van een bindende

voordracht heeft daar zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen. Indien ook

de secretaris van de Raad van Toezicht afwezig is of indien ook de positie van de secretaris

van de Raad van Toezicht vacant is geraakt, zal het andere lid van de Raad van Toezicht

degene die overeenkomstig artikel 13.3 van deze statuten het recht tot het doen van een

bindende voordracht heeft daar zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen. In

de schriftelijke kennisgeving dient de termijn als bedoeld in artikel 13.8 van deze statuten te

worden vermeld; indien deze termijn niet in de schriftelijke kennisgeving wordt vermeld,

blijft deze termijn evenwel onverminderd van kracht.

13.8 Degene die overeenkomstig artikel 13.3 van deze statuten het recht tot het doen van een

bindende voordracht heeft, dient uiterlijk binnen vier weken na de schriftelijke

kennisgeving als bedoeld in artikel 13.7 een persoon die voldoet aan de voorwaarden als

gesteld in dit artikel 13 voor te dragen door de Raad van Toezicht hier schriftelijk van op de

hoogte te stellen.

13.9 De Raad van Toezicht zal binnen vier weken na de bindende voordracht als bedoeld in

artikel 13.8 van deze statuten een vergadering houden teneinde de voorgedragen persoon

tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Benoeming tot lid van de Raad van Toezicht

mag uitsluitend achterwege blijven indien vaststaat dat de voorgedragen persoon niet

voldoet aan de voorwaarden als gesteld in dit artikel 13. In dat geval zal degene die

overeenkomstig artikel 13.3 van deze statuten het recht tot het doen van een bindende

voordracht heeft opnieuw met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13.7 en 13.8

van deze statuten in de gelegenheid worden gesteld om een bindende voordracht te doen.

13.10 Indien binnen de in artikel 13.8 van deze statuten gestelde termijn geen bindende

voordracht wordt uitgebracht door degene die op grond van artikel 13.3 van deze statuten

daartoe gerechtigd is, zal de Raad van Toezicht gerechtigd zijn om zelf tijdelijk een persoon

die voldoet aan de voorwaarden als gesteld in dit artikel 13 te benoemen als lid van de Raad

van Toezicht. Zodra degene die overeenkomstig artikel 13.3 van deze statuten het recht tot

het doen van een bindende voordracht heeft alsnog een voordracht doet door de Raad van

Toezicht daarvan schriftelijk op de hoogte stellen, zullen de niet-tijdelijke leden van de Raad

van Toezicht overeenkomstig artikel 13.9 handelen en het tijdelijke lid van de Raad van

Toezicht ontslaan indien en per het moment dat de persoon die alsnog is voorgedragen door
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de niet-tijdelijke leden van de Raad van Toezicht tot lid van de Raad van Toezicht is

benoemd.

13.11 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor onbepaalde tijd.

13.12 Een lid van Raad van Toezicht defungeert:

(a) door zijn/haar overlijden;

(b) doordat hij/zij failliet wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling natuurlijke

personen op hem/haar al dan niet voorlopig van toepassing wordt verklaard;

(c) door zijn/haar ondercuratelestelling;

(d) doordat hem/haar surseance van betaling wordt verleend;

(e) doordat één of meer van zijn/haar goederen onder bewind worden gesteld;

(f) door zijn/haar vrijwillig aftreden;

(g) door toetreding als lid van het Bestuur;

(h) door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht, mits op verzoek van

degene die het betreffende lid van de Raad van Toezicht heeft voorgedragen;

(i) door een daartoe strekkend besluit van de niet-tijdelijke leden van de Raad van

Toezicht als bedoeld in artikel 13.10 van deze statuten; en

(j) door zijn/haar ontslag door de rechtbank.

Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden

Artikel 14

14.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting en het

beleid van het Bestuur. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde. De Raad

van Toezicht oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die haar in deze statuten zijn

opgedragen en toegekend.

14.2 De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van haar taak en

bevoegdheden noodzakelijke gegevens. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op

alle inlichtingen die deze nodig heeft of vraagt met betrekking tot aangelegenheden van de

Stichting. De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de Stichting. Het Bestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging

en anders op eerste verzoek van (een lid van) de Raad van Toezicht, de hiervoor vermelde

gegevens, inlichtingen en inzage te verstrekken en de Raad van Toezicht en haar leden in

staat te stellen zijn/hun taak onbelemmerd uit te oefenen. De Raad van Toezicht kan zich op

kosten van de Stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer

deskundigen.

Raad van Toezicht; vergaderingen en besluitvorming

Artikel 15

15.1 De Raad van Toezicht komt bijeen zodra uitvoering van haar, in deze statuten opgedragen,

taken dat nodig maakt, doch ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als ten

minste een van de leden van de Raad van Toezicht dat wenst.

15.2 In de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid van de Raad van Toezicht één

stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle
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besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen in vergaderingen waarin alle leden van de Raad van Toezicht

aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

15.3 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van

personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door

iemand een volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee

personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

15.4 Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd een vergadering van de Raad van Toezicht

bijeen te roepen. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt schriftelijk door de

secretaris, of een lid van de Raad van Toezicht, op een termijn van ten minste zeven dagen

(de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend) onder opgave

van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de

voorzitter van de Raad van Toezicht, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten

minste vierentwintig uur.

15.5 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in de gemeente

Edam-Volendam.

15.6 Indien wordt gehandeld in strijd met het in artikel 15.4 en/of artikel 15.5 van deze statuten

bepaalde, kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen indien alle leden van

de Raad van Toezicht bij de vergadering aanwezig zijn, of indien niet alle leden van de Raad

van Toezicht aanwezig zijn, maar worden vertegenwoordigd door andere leden van de Raad

van Toezicht, de afwezige leden voorafgaand aan de vergadering hebben verklaard ermee in

te stemmen dat niet aan de vereisten voor oproeping en/of de plaats van de vergadering is

voldaan.

15.7 Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één medelid ter vergadering

vertegenwoordigen.

15.8 De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij

de afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht voorziet de vergadering zelf in

haar leiding. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste

aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

15.9 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de

vergaderingen worden gehouden, met dien verstande dat indien één of meer van de leden

van de Raad van Toezicht zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk

plaatsvinden.

15.10 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de

uitslag van een stemming is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen

besluit, voor zover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

15.11 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen

gehouden. De notulen worden door de Raad van Toezicht in vergadering vastgesteld. In

plaats van notulen kan ook een besluitenlijst worden opgesteld.

Raad van Toezicht; gecombineerde vergadering met Bestuur
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Artikel 16

16.1 Een gecombineerde vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht wordt gehouden

zodra een van die organen dat wenst, doch ten minste eenmaal per jaar.

16.2 In een gecombineerde vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht worden de

algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid besproken, alsmede andere

onderwerpen die vooraf door het Bestuur of de Raad van Toezicht of een van de leden van

het Bestuur of de Raad van Toezicht zijn geagendeerd.

16.3 De secretaris van het Bestuur verzorgt in overleg met de voorzitter van de Raad van

Toezicht tot de gecombineerde vergadering de agenda en oproeping van de leden van het

Bestuur en de Raad van Toezicht.

16.4 De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht

in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in

leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

Boekjaar; jaarstukken

Artikel 17

17.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

17.2 Het Bestuur maakt jaarlijks binnen twee maanden na afloop van het boekjaar een

jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, op over het

verstreken boekjaar. Tevens stelt het Bestuur binnen deze periode een begroting voor het

lopende boekjaar op. De jaarrekening wordt door het Bestuur in een vergadering, te houden

binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle

leden van het Bestuur ondertekend.

17.3 Het Bestuur laat, alvorens tot de vaststelling van de jaarrekening over te gaan, de

jaarrekening onderzoeken door een door het Bestuur aan te wijzen externe deskundige.

Deze externe deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en legt

daaromtrent een schriftelijke verklaring af die aan de jaarrekening zal worden toegevoegd.

17.4 Nadat de externe deskundige de jaarrekening heeft onderzocht en omtrent zijn onderzoek

een deskundigenverklaring heeft afgelegd, dient de jaarrekening - voorafgaand aan de

vaststelling daarvan door het Bestuur - schriftelijk te worden goedgekeurd door de Raad van

Toezicht. Hiertoe zal het Bestuur de jaarrekening en de deskundigenverklaring tijdig aan de

Raad van Toezicht doen toekomen. Ten blijke van de goedkeuring wordt de jaarrekening

door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend. De door het Bestuur opgestelde

begroting voor het lopende boekjaar dient eveneens door de Raad van Toezicht te worden

goedgekeurd.

17.5 Het Bestuur stelt jaarlijks een exemplaar van de jaarrekening, de deskundigenverklaring

alsmede de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting voor het lopende boekjaar

ter beschikking van het College van Burgemeester en Wethouders en BSNV.

Bezwarencommissie

Artikel 18
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18.1 Het Bestuur draagt zorg voor de instelling van een bezwarencommissie. De

bezwarencommissie zal worden ingericht op de wijze en conform de bepalingen als

opgenomen in een door het Bestuur voor de bezwarencommissie op te stellen reglement als

bedoeld in artikel 11 van deze statuten, welk reglement in lijn dient te zijn met het door de

gemeente Edam-Volendam opgestelde reglement voor de gemeentelijke

bezwarencommissie.

18.2 Een slachtoffer van de Nieuwjaarsbrand die het niet eens is met enig besluit van het Bestuur

omtrent een door hem/haar ingediend verzoek tot vergoeding van nazorgkosten kan zich

wenden tot de bezwarencommissie.

18.3 De bij de bezwarencommissie ingediende bezwaren zullen worden behandeld

overeenkomstig de bezwarenprocedure die de gemeente Edam-Volendam te enige tijde

hanteert.

18.4 Tegen de uitspraak van de bezwarencommissie is geen beroep mogelijk.

Statutenwijziging

Artikel 19

19.1 Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in

artikel 7. 3 van deze statuten.

19.2 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan,

dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel met de

woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging bij de oproeping te worden gevoegd.

19.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

20.1 Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in

artikel 7.3 van deze statuten.

20.2 Het Bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer

andere vereffenaars worden benoemd.

20.3 Het Bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo

vast, in overleg met en onder voorafgaande goedkeuring van het College van Burgemeester

en Wethouders en BSNV, met dien verstande dat een eventueel positief liquidatiesaldo

zoveel mogelijk ten goede zal komen aan de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand.

20.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van

de ontbonden Stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de

door de Raad van Toezicht aangewezen (rechts)persoon.

* * *
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Bijlage 3

Overzicht Geoormerkte Gelden per 31 december 2013

Fonds Beheergelden
vaststellingsovereenkomst

Bedragen
in euro’s

Oormerking
bestemming

Saldo per 1 januari 2013 2.318.631
In overeenstemming

met vaststellings-
overeenkomst; vetorecht

BSNV

Af: definitieve uitkering (2.318.631)

Toevoeging rente 0

Saldo per 31 december 2013 0

Fonds Beheerkosten

Te besteden conform de
oorspronkelijke

doelstellingen als
afgesproken met BZK en

de gemeente

Saldo per 1 januari 2013 554.222

Af: beheerkosten (79.271)

Saldo per 31 december 2013 474.951

Fonds Herinrichting de Hemel

Te besteden aan
herinrichting pand

gelegen aan Haven 154-
156 in samenwerking met

de gemeente en
belangenverenigingen

Saldo per 1 januari 2013 221.511
Af: kosten schoonmaak de Hemel 0

Saldo per 31 december 2013 221.511
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Bijlage 4

De laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (inclusief de jaarverslagen) van de
Verdwijnende Stichting met accountantsverklaring
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