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STÆ.TUTENWIJZIGING

(stichting Fokus)

Zaakn ummer: 20 1 1 J5687759l aa

Vandaag twintig december tweeduizend elf verscheen voor mÍj, mr Klasina Elisabeth -
Bolken, notaris te Delfzijl:
de heer 0KK0 JONGSMA,

als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: STICHTING FOKUS, 

-statutair gevestigd te Ten Boer, feitelijk gevestigd aan het adres Van lddekingeweg 33 -
te 9721 CB Groningen {postadres: Postbus 6124,97A2 HC Groníngen}, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Noord-Nederland -
onder nummer 41010101, hierna te noemen:'de Stichtínq'tot het vastleggen van de -
statutenwijzíging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te 

-vermeldenbesluítvanhetbestuurvandeStichting.
De verschenen personen verklaarden als volgt.

1. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewíjzigd bíj notariële akte op -twaalf maart negentienhonderd negentig verleden voor mr K.J. Hilgenga, destíjds -
notarís te Ten Boer

2- Het bestuurvan de Stichting heeft in de vergadering gehouden op zestíen
november tweeduízend elf besloten de statuten te wijzígen. Van dit besluit blijkt -
uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering

GOEDKEURING

De voor de statutenwijziging op grond van artíkel 1 1 lid 4 van de statuten vereíste 
-goedkeuring van het Ministerie van Financiën is verleend, waarvan blijkt uit een aan -

deze akte gehecht stuk.
STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwry"ziging luiden de gewijzigde statuten met -
onmiddellijke ingang als

Artikel 1 - Naam en vestigingsplaats
1. De stichting draagt de naam: Stichting Fokus.
2. De stichting is gevestigd ín de gemeente Groníngen
Artikel 2 - Doel
1. De stíchting heeft ten doel de ondersteuning van de activiteiten vân de Stichting -

Fokus Exploítatie, welke activiteiten zíjn gericht op het stimuleren, ontwikkelen en
beheren van woonmogelíjkheden voor mensen met een lichamelijke handicap, _-
gekoppeld aan het verlenen van ADl-assistentie aan de cliënten van dergelijke 

-woonmogelijkheden. De stichting beoogt met deze ondersteuning het'zelfstandig
leven van mensen met een handícap'en hun deelname aan het maatschappelijk -
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b. De ín een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de

plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Een bestuurder verliest zíjn functie

a. door zijn overlijden
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren

van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance

van betaling aanvraagt;
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewíndstelling van zijn gehele 

-vermogen
d. door zijn vrijwillig aftreden
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f.doorhetverstrijkenvandeperiodewaarVoorhijisbenoemd;-
g. bij een bestuursbesluit genomen met een meerderheid van ten minste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten 

-minstedrielvierdebestuurdersaanwezígofvertegenwoordigdzijn.-
Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdhed stl
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het

besturen van de stichting.
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling -
van de hem opgedragen taak.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles -
betreffende 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 en andere gegevensdragers op zodanige wijze te -
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen -
worden gekend.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het -
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van

overeenkomsten, waarbij de stichting zích als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

verbíndt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een -
schuld van een ander verbindt.

Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk -

handelende bestuu rders

3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur -
en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen

de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat 

--4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende -
volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als -
afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

5. De in lid 3 van artikel 5 opgenomen voorwaarde geldt mede voor de bevoegdheid -
tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van die handelingen.

Artikel 7 - Bestuur: bíjeenroeping, besluitvorming in en buiten vergadering
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De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering -
deelneemt geldt als in de vergadering aanwezig.

7, ln de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem behoudens -
de hierna opgenomen bepaling omtrent de doorslaggevende stem van de 

--
voorzitter.
Voor¿over in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de

besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
lndien bij een stemming over de benoeming van personen kan worden gekozen -
tussen meer dan twee personen en daarbij door niemand een volstrekte 

-

meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen verkregen, zonodig na tussenstemming over personen die
een gelijk aantal stemmen verkregen

B. lndien voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet ter vergadering -
aanwezig of vertegenwoordigd was, dan kan na die vergadering een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later -
dan zes weken na de eerste vergadering. ln de nieuwe vergadering kan hetzelfde -
besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde -
bestuurders, met tenminste de voor dat besluít voorgeschreven meerderheid van -
stemmen. lndien werd gehandeld in strijd met dit voorschrift, kan het bestuur 

-niettemin rechtsgeldig besluiten, mits alle bestuurders in de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en mits met de voor het besluit voorgeschreven 

-
meerderheid van stemmen.

9. Het bestuur kan ook op andere wíjze dan in een vergadering besluiten nemen, mits
alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen.
Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de bestuurders zich -
vóór het voorstel heeft verklaard.
Onder een schriftelijke verklaríng wordt mede begrepen een langs elektronische -
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het 

-bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft 

-gemaakt.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de 

-eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering -
wordt vermeld. De uitgebrachte schriftelijke stemmen worden bij deze notulen -gevoegd.

Artikel I - Leiding van de vergaderingen, notulen
1. De voorzitter, casu quo diens waarnemer, leidt de vergaderingen van het bestuur; -

bij zijn afwezigheid vooaiet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -

vergaderingen worden gehouden
Als echter een of meer bestuurders dit vóór de stemming verlangen, zullen
stemmingen over de benoeming van personen schriftelijk geschieden en 
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van overeenkomstige toepassing. 

-

Artikel 10 - Reglementen
Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al
hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement *-
wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht -wordt, welke datum niet kan zijn gelegen vóór díe waarop het besluit werd 

--gen0men

Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken.
Een besluit van het bestuur tot vaststellíng van een reglement, tot wijziging of tot
intrekking daarvan, kan slechts worden genomin met een rneerderheid van ten -minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergaderíng waarin ten -minste drie/vierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -__--

2. ln een reglement kan worden bepaald dat ervan kan worden afgeweken bij ----
bestuursbesluit mits dat besluit wordt genomen met een meerderheid van ten 

-minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten -minste drieivierde van de bestuurders aanwezlg of vertegenwoordigd is. --
3. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze -

statuten, zijn onverbindend.
Artíkel 11 - Directie
1. De stichting kan een directeur hebben
2. De dírecteur wordt benoemd èh ontslagen door het bestuur.
3. De directeur heeft een bezoldigde functie.
4. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden, taken en bevoegdheden van de directeur

vast.
5. De dírecteur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting

en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het
bestuur aan hem is opgedragen.

6. De directeur bereidt de bestuursvergaderingen voor en woont de
bestt¡ursvergaderingen bij, tenzij het bestuur anden beslist. De directeur heeft in -
een bestuunvergadering het recht het woord te voeren, maar hij heeft geen

stemrecht.
7. Het bestuur kan een directeur schorsen en ontslaan. Het besluit tot schorsing of -

ontslag kan slechts worden genomen wanneer ten minste tweelderde van de 

-bestu u rd ers aanwezíg of verteg enwoord igd zlj n.

Artikel 12 - Statutenwrjziging
1- Het bestuur is bevoegd de statuten te wíjzigen.
2. Het besluit tot statutenw¡-zíging kan sÍechts worden genomen met een

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een *
vergaderíng waarín ten minste drie/vierde van de bestuurders aanwezig of --
vertegenwoordigd

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijzíging zal -
worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. De termijn van de oproeping -
bedraagt in dit geval ten minste twee weken. Tevens dient bij de oproeping een -afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde __
w'rjziging, te worden
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haar vermogen nodig is-

Gedurende de vereftening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
ln stukken en aankondigingen die van de stíchting uitgaan, moeten aan haar naam
wordentoegevoegddewoorden,'inliquidatie".

7. De stichting houdtopte bestaan op hettijdstip waarop geen aan haardan wel -
aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van
het ophouden te bestaan van de stíchting opgave aan het handelsregister.-

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere 

-

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde -
termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij gebreke

daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon ís gehouden zijn
aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:
- notulen bestuursvergadering;
-goedkeuringstatutenwijzigingvanhetMinisteríevanFinancíën.-
SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte isverleden teTen Boerop dedatum die in het hoofd van deze,akte is 

-
genoemd.
De inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de comparant medegedeeld en 

-
toegelícht.
Daarop heeft de comparant verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen. 

-Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, -ondertekend.

(volgt ondertekeníng)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


