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Heden, achtentwintig januari tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus—
Wilhelmus Victor Hopmans, notaris gevestigd te Nijmegen:
mevrouw Yvonne Hogenkamp, kantooradres 6511 TJ Nijmegen, Sint Canisiussingel 26, geboren te—
Zevenaar op achtentwintig oktober negentienhonderd eenenzeventig.
De verschenen persoon verklaarde het navolgende:
het bestuur van de statutair te gemeente Nijmegen (feitelijk adres: Stationsplein 26, 6512 AB—
Nijmegen) gevestigde stichting STICHTING VRIJWILLIGERSCENTRALE
NIJMEGEN, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 41056065, heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, conform het
ontwerp van deze akte;
de verschenen persoon werd aangewezen om van de onderhavige statutenwijziging te doen—
blijken bij notariele akte;
de stichting werd opgericht bij akte op negen oktober negentienhonderd tachtig verleden voor—
mr. J.M.M. ten Berge, destijds notaris te Nijmegen;
de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op achttien december tweeduizend veertien
verleden voor mr. C.B.A. Gips, notaris te Nijmegen;
van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift
(Bijlage).
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon dat de statuten worden
gewijzigd als volgt:
STATUTEN
Artikel 1.
Naam zetel
1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Vrijwilligerscentrale Nijmegen.
1.2 De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Nijmegen.
Artikel 2.
Doel
2.1 De stichting heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in
Nijmegen en omgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2.2 De stichting beoogt niet het maken van winst.
2.3 De stichting staat onder bestuurlijke leiding van Stichting Sterker, met statutaire zetel in de—
gemeente Nijmegen (hierna in deze statuten aan te duiden als: "Moederstichting").
Artikel 3.
Geldmiddelen
3.1 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
c. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid en anderen;—
d. schenkingen, legaten en erfstellingen;
van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn.
e.
f. alle andere wettige baten.
3.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.—
Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard—
krachtens een besluit van de raad van bestuur.
3.3 Uitkeringen van financiele middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke
doelstelling.
Artikel 4.
Bestuur. Toezicht
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4.1 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een raad van bestuur die uit een of meer
leden bestaat en die qua samenstelling en functieverdeling gelijk dient te zijn aan de raad van—
bestuur van de Moederstichting. De leden van de raad van bestuur worden benoemd, geschorst
en ontslagen door de raad van toezicht van de Moederstichting.
4.2 De raad van bestuur is belast met het bestuur van de stichting, zulks onder toezicht van de mad
van toezicht van de Moederstichting. De onderlinge taakverdeling en bevoegdheden, de
collectieve en individuele verantwoordelijkheid, alsmede de interne besluitvorming en de
werkwijze van de raad van bestuur worden nader geregeld in het reglement van de raad van—
bestuur van de Moederstichting.
4.3 De raad van toezicht van de Moederstichting heeft tot taak toezicht te houden op het beleid—
van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar
verbonden organisaties. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van—
toezicht van de Moederstichting belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het—
reglement van de raad van toezicht van de Moederstichting zijn opgedragen. Bij de vervullingvan zijn taak richt de raad van toezicht naar het belang van de stichting en de met haar
verbonden organisaties enJof rechtspersonen vanuit het perspectief van het realiseren van de—
maatschappelijke doelstelling van de stichting.
4.4 Bij de vervulling van hun taak richten de raad van bestuur en zijn individuele leden zich naar—
het belang van de stichting, het gemeenschappelijk belang van de Moederstichting en daarmeeverbonden organisatie(s).
4.5 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de Moederstichting zijn,
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de raad van—
bestuur omtrent:
a. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag;
b. het vaststellen en wijzigen van (meerjaren)beleidsplannen en het jaarplan, waarin zijn—
opgenomen de missie, visie en (meerjaren)strategie en (meerjaren)begroting;
c. de oprichting en de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
d. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking—
met andere rechtspersonen, indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is;
e.
het vaststellen van het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate—
invloed van de belanghebbenden;
f.
het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
g. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan;
h. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of de beeindiging van de
dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een—
kort tijdsbestek;
i.
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich—
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zichtot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4.6 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming—
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de stichting of de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekendbij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan wordengenomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht van de Moederstichting. Een—
lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aande voorzitter van de raad van toezicht van de Moederstichting en aan de andere leden van de—
raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht van de—
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Moederstichting besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of—
er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
4.7 Het is een lid van de raad van bestuur niet toegestaan om zonder toestemming van de raad vantoezicht van de Moederstichting een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te—
continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde
nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan—
zijn met de belangen van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.
4.8 De raad van bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van)
belanghebbenden van de stichting en de daarmee verbonden organisatie en stelt in dat kader—
vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt
gegeven aan informatieverschaffing, overleg en invloed van de belanghebbenden.
4.9 De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de raad van bestuur—
afzonderlijk. De raad van bestuur kan ook aan anderen dan bestuursleden bij volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.
Artikel 5.
Boekiaar, be2roting en iaarstukken
5.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
5.2 Het bestuur stelt jaarlijkse een begroting op voor het komende boekjaar een legt deze tijdig—
Oar het einde van het lopende boekjaar aan de raad van toezicht van de Moederstichting ter—
goedkeuring voor.
5.3 De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het bestuur maakt daaruit na afloop van—
het boekjaar de jaarrekening alsmede het bestuursverslag op en neemt daarbij de daartoe
strekkende wettelijke regelingen in acht. Deze stukken legt het bestuur ter goedkeuring voor—
aan de raad van toezicht van de Moederstichting.
5.4 Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een door de raad van toezicht—
van de Moederstichting aan te wijzen accountant.
Artikel 6.
Statutenwiiziging. Ontbinding
6.1 Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, welkbesluit de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht van de Moederstichting.
6.2 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft degoedkeuring van de raad van toezicht van de Moederstichting, met dien verstande dat een
eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeennut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt.
Artikel 7.
Slotbepaling
In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten voorzien beslist het bestuur, na verkregen—
goedkeuring van de raad van toezicht van de Moederstichting.
SLOT
Deze akte is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud
van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de—
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daama—
is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
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