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STATUTENWIJZIGING

Heden, vijftíen augustus tweed u izend negentien
verscheen voor mij, mr. Johan Antoine Marie Janssens, notaris gevestigd te-
Groningen:
de heerJeroen Joseph Lambriks,

zích legitimerende
uitgegeven

}NLEIDI
De comparant verklaarde het volge

ln een vergadering van de Raad van Toezicht van de stichting: stichti ng-
Fokt¡s Exploitatie, statutair gevestigd te Gemeente Groninge
ka ntoorhoudende Van lddeki ngeweg A3, g7Z1 CB Gron i ngen (postad res:_
Postbus 6124,9702 HC Groningen), in€eschreven in het register ys¡ ds_
Kamer van Koophandel onder Rummer 41OO93OO (hierna te noemen-
'de stichtingl), gehouden op twaalfjuli tweeduizend negentien (12-o7-20r9).-
is op basis van een daartoe strekkend bestuursvoorstel besloten artikel Z-
eerste lid, artikel 6 achtste lid en artikell6 vijfde lid van de statuten van de-
stichtíng te wijzige
Voordat het besluit tot statutenwijziging door de Raad van Bestuur werd-
voorgesteld is overleg is gepleegd met de Ondernemingsraad en de-
clíëntenraad; het oordeel of instemming van de subsidiënt of financier-
behoefde niet te worden verkrege
De comparant (lid van de
artikel l5 vijfde lid van de
een notaríële akte vast te

- Van voormeld besluít blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de-
notulen van voormelde vergaderi

- De bepalingen in de statuten van de stichting met betrekking tot_-
bijeenroeping van en besluítvorming in de vergadering waarin de.-
statutenwij zi gi n g i s beh a nd eld, zij n nageleefd.

STATUTENWIJZIGIN
De comparant verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande bij deze artikel 2-
eerste lid, artikel 6 achtste lid en artikel 16 vijfde lid van de statuten van de-
stichting te wijzigen, zodat deze voortaan luiden als vo
It¡l.iLal c

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan een zelfstandig, eígen leven, op-
basís van eigen verantwoordelíjkheid, eigen regie en keuzevrijheid, van
mensen met een lichamelijke beperking door het doen realiseren van-
(zorg)arrangementen van wonen met dag en nacht zorgverlening, waarbij de
stichti ng de zorgd ienstverlen i ng bi n nen deze arrangementen exploiteert-
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8. De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht wordt-

jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelUke kaders-
zoals vastgelegd in de Wet NormeringTopinkomens. Aan leden van de raad-
van toezicht worden bij wijze van honorering geen aandelen s¡/qf ¡s6þls¡-
op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in.
de j aarrekeni n

5. Êen batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed-
overeenkomstig het doel van de stichting aan een nader te bepalen-
instelling, met dien verstande dat het batig saldo wordt besteed aan:-
a. een algemeen nut beogende ¡nstelling, als bedoeld in artikel 5b van de-

Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats-
tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of-

b. een buitenlandse instelling die uítsluitend of nagenoeg uitsluitend het-
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.-

Tenslotte verklaarde de comparant dat deze statutenwijziging ingaat op heden.-
SLOT AKTE

WAARVAN AKTE, verleden te Groningen.
De comparant is mij, notaris bekend,
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft-
vcrklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Hij verklaarde-
van de ínhoud te hebben kennísgenomen en met de inhoud in te stemmen.-
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de compara¡t s¡-
m ij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekeni ng door com para nt en nota ris)

î:'i I r-i'-..t. ,,4 Janssens
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Bosscher X Janssens l'oturissen
Ernmaplein 3
9711 AP Groningen
Tel.050-3129O47
i nfo@ bossc he rj a nsse n s.n I

DOORLOPENDE TEKSTvan de statuten van de stichting: Stichting Fokus
Exploitatie, stàtutai r gevestigd te Groni ngen, Kvk-nu m mer 4tOO93O0,
zoals deze luiden na statutenwijziging b'rj akte op 15 augustus 2019
verleden voor mr. Johan Antoine Maríe Janssens, notaris gevestigd te Groningen.

I

Statuten
AÉikel 1
Naam, zetel en duur
1. De stichting draagt de naam: "Stichting Fokus Exploitatie".
2. De stichtlng ls gevestigd in de gemeente Groningen
3. De stichting is opgerlcht de dato deftig november negentien honderd vier en -

zeventig,enaan9e9aanVooronbepaaldetiJd.
Artlkel 2
Doel en middelen
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1 De stichting heeft ten doel bij te dragen aan een zelfstandig eigen leven, op
basis van eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en keuzevrijheid, van mensen
met een lichamelijke beperking door het doen realiseren van
(zorg)anangementen van wonen met dag en nacht zorgverlening, waarbij de
stichting de zorgdienstverlening binnen deze arrangementen exptoiteert.

2. De stlcnìrng tracht haar doäÍ ondiimeer te verweäniijréñ ¿oor:
- het verlenen van assistentie biJ Algemene DageliJkse Levensverrlchtingen,

hierna verder aan te dulden met: "ADL" (de verzorglng, verpleglng en-
hand en spandlensten van en aan mensen met een lichamelijke beperking)
ln ADL-clusterprojecten, zoals beschreven ln de subsldieregeling
asslstentle Wet langdurlge zorg (Wlz), zoals deze luidt per een Januari-
twee dulzend vflftlen of na wlJzlging zal luiden, of in een in materiële zin -vervangende regellng;

- het stlmuleren tot en adviseren blJ de totstandkoming van ADL-clusters. -- het verlenen van'overlge ADL-asslstentie en diensten die aan het doel-
dlenstig zijn
het verrlchten van al dle activiteiten die overigens rechtstreeks of
zfldellngs verband houden met en kunnen biJdragen aan
verwezenlijking van de doelstelling van de stichtlng

Artlkcl3
Goldmlddolon cn vCrrnog€n
1. De geldmlddelen en het vermogen van de stlchting worden verkregen uit: 

-- het door de stichtlng biJeengebrachte kapitaal;
- subsldles en wettelijke vergoedlngen;
- donatles, schenkingen, erfstellingen en legaten;
- vergoedlngen voor verleende diensten;
- alle andere verkrljglngen en baten.

2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrlJving

3. De stichtlng beoogd niet het maken van winst.
AÊikcl4
Organcn van dc stlchting
1. De stichtlng kent als organen in de bestuursstructuur

- de Raad van Bestuur, belast met het besturen van de stichting
.deRaadvanToezicht,belastmettoezichtophetbestuur.-
De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur stellen ieder een eigen reglement-
op voor het eigen functioneren.

2. De stichtlng kent als lnspraakorganen
- de Ondernemingsraad, lngericht en functionerend op basis van de wet en -

ziJn reglement;
- de Cliëntenraad Fokus, ingericht en functlonerend op basis van de wet en -

zijn reglement.
Artikcl 5
Raad van Bectuur
1. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, dle uit tenminste één

en ten hoogste drie leden bestaat.
2, De Raad van Bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling van de

stichting en het daartoe besturen van de stichtlng, oog op het
organisatlebelang in relatie tot de maatschappeliJke functie van de stichting en

maaK daarbiJ een evenwlchtige afilreging van de belangen van allen die bij de

stichting betrokken ziJn
3. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van

Toezlcht met inachtneming van het volgende:
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a. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad Vân 

-
ToezichtbepaaldopvoorstelvandeRaadvanBestuur;-

b. Een lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor een periode die-
gellJk ls aan de periode zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst van -
betrokkene met de stichting;

c. Voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komt niet in aanmerking
- degene die lid is van de Raad van Toezicht;
- degene dle aan een lid van de Raad van Toezicht of de Raad van 

-
Bestuur in de eerste of tweede graad verwant is of met deze duurzaam
een huishouden vormt;
degene dle aan een personeelslld van de stichting ln de eerste of-
tweede graad is verwant of met deze duuzaam een huishouden vormt;

- degene die direct dan wel indirecte zakelijke relaties heeft met de 

-stichting, zodat sprake zou kunnen zljn van (schlJn van)
belangenverstrengel lng;

d. De Raad van Toezicht benoemt tot voorzitter van de Raad van Bestuur: -één der leden of het enige lid van die raad.
De voorzitter vervult tevens de functie van algemeen directeur van de 

-stichting;
e.DeRaadvanToezichtwintomtrenteenbenoemingsbesluitde-

voorgeschreven adviezen in van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad
van de stichting. Bij de voorbereiding van het benoemingsbesluit betreK-
de Raad van Toezicht het overige management van de stichting. De Raad
van Toezicht stelt Ín overleg met de Raad van Bestuur, het 

-

managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, voor de-
selectie van een bestuurder een profielschets en selectieprocedure op; 

-f. De Raad van Toezicht schorst een líd van de Raad van Bestuur niet-
voordat dit lid omtrent de redenen tot schorsing is geinformeerd en-
gehoord;

g. Omtrent een voorgenomen ontslag van een lid van de Raad van Bestuur-
vraagt de Raad van Toezicht advies aan de Ondernemingsraad en het-
managementteam, en wordt het onderhavig lid van de Raad van Bestuur -
door de Raad van Toezicht gehoord in de vergadering van die Raad waarln
het besluit tot ontslag voorligt. Voor een ontslagbesluit is de instemming-
vereist van twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht.-

h. Gedurende de termijn van de schorsing of de termijn die noodzakelijk is -om de arbeidsovereenkomst conform de wettelijke bepalingen te 

-

beëindigen, wordt het lid van de Raad van Bestuur op non-actief gesteld. -
4. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt door:

- het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden;-
- beëindlging van de arbeidsovereenkomst op gronden die de wet 

-

voorschrijft of toelaat en met inachtneming van de wettelijke procedures; -
een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst kan door de-
rechter worden uitgesproken, waardoor tevens herbenoeming in de-
bestu ursfunctle plaatsvindt.

5. Bij belet of ontstentenis van (leden van) de Raad van Bestuur treft de Raad -van Toezicht een voorziening voor de uitoefening van de bestuurstaak. Voor-
gevallen van kortdurend belet of ontstentenis wegens vakantie of ziekte-
voorziet de Raad van Toezicht in een waarnemingsregeling, voor gevallen van
langere duur kan de Raad van Toezicht uit haar midden één of meer leden of -
één of meer andere personen aanwijzen, die met de waarneming van de 

-,-e
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bestuurstaak worden belast. Deze waarneming kan ten hoogste vijf en twintig
kalenderdagen du

Artikcl6
Read ven Toczlcht
1. De Raad van Toezlcht:

- ls verantwoordellJk voor toezicht op de Raad van Bestuur, op de (wijze 

-van) uitoefening van het bestuur en de doelrealisatle, waarbij de Raad van
Toezlcht let op effecten, processen en belangen;

- voorzlet de stlchting van goed intern toezicht;-
- voorziet de stichting van goed bestuur;
- treedt op als werkgever van het bestuur;
- functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat deze met-

raad blJ.
2. De Raad van Toezlcht bestaat uit tenmlnste vijf en ten hoogste zeven-

onafhankel Ike natuurl ijke personen
3. De leden van de Raad van Toezlcht worden benoemd door de Raad van

Toezicht met inachtneming van het volgende
a. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Cliëntenraad van de-

stlchting;
b. De leden worden op persoonlijke titel benoemd op basis van de in het-

reglement van de Raad van Toezicht opgenomen profielschetsen van de -Raad van Toezicht en ziJn leden, welke door de Raad van Toezich
regelmatlg worden herlJkt na overleg met de Ondernemingsraad en de 

-Cliëntenraad;
c. Omtrent de benoeming van ieder lid verzoekt de Raad van Toezicht de 

-Ondernemingsraad na een kennlsmakingsgesprek met het beoogde lid,-
ziJn gevoelen kenbaar te maken met betrekklng tot de voorgenomen-
benoemlng

4. Tot lid van de Raad van Toezicht kan niet worden benoemd:
- degene die in loondienst is van de stlchting ofwel regelmatig in of ten 

-behoeve van de stlchtlng arbeid verricht;
- degene die aan een lid van de Raad van Toezicht ofde Raad van Bestuur -

in de eerste of tweede graad verwant is of met deze duurzaam €€rì 

-
huishouden vormt;

- degene die aan een personeelslid van de stichting in de eerste of tweede-
graad is verwant of met deze duurzaam een huishouden vormt;

- degene die niet tot het verrichten van rechtshandelingen bevoegd is; 

-
- degene die woont in een ADL-woning, deel uitmakend van een ADL-project

waarin de stichtlng diensten verleend, dan wel op andere grondslag
dlensten van de stichtlng afneemt;

- degene die direct of indirect financieel belang heeft bij werkzaamheden-
van de stichting;

- een defungerend lid van de Raad van Bestuur, direct aansluitend op zijn -defungeren;
- degene die een zodanige andere functie bekleedt waardoor het-

lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met de -
belangen van de stichting, striJdigheid met deze functie, tot
onveren igbaarheid of tot (schij n van) on gewenste bela n genverstrengeling ;

s degene die bestuurder of werknemer is van een vakorganisatie d¡e 

-
betrokken is biJ de vaststelling van de collectieve arbeidsovereenkomst-
voor de medewerkers van de stichting

5.BUhetontstaanVaneenvacatureindeRaadvanToezichtzullende-

-¡
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overblijvende leden binnen vier maanden na het ontstaan van de vacature 
-daarin voorzlen door de benoeming van een opvolger, met inachtneming van -

het hiervoor bepaalde
6. Indien het aantal zittende leden minder is dan vijf vormen de overblijvende-

leden, of vormt het enig overbliJvend lid niettemin een bevoegde Raad van-
Toezicht.

7, BiJ ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president
van Rechtbank te Groningen, hetzij op vezoek van een afgetreden lid van de-
Raad van Toezicht dan wel de Raad van Bestuur dan wel de
Ondernemingsraad dan wel de Cliëntenraad, met in achtneming van het in-
deze statuten bepaalde een voor¿itter worden benoemd, die tot taak heeft 

-conform deze statuten en het reglement van de Raad van Toezicht een nieuwe
Raad van Toezicht samen te stellen en te benoemen

8. De honorering van de vootz¡tter en de leden van de raad van toezicht wordt
jaarlijks vastgesteld door de raad \retn tciezicht binnen de wettelijke kaders zoals
vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de raad van
toezicht worden bijwijze van honorering geen aandelen en/of rechten op
aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de

ing.
7

Functieverdeling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en vice-vooJzltter

tevens secretaris.
ArtÍkel8
Zittingsduur, schorslng, ontslag
1. OJleden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezlcht voor -

een periode van maximaal vierJaar benoemd en treden af volgens een door-
de Raad van Toezicht vastgesteld rooster van aftreden.
Aftredende leden zljn terstond één maal voor een periode van vier Jaar-
herbenoembaar volgens de ln het reglement van de RAad van Toezicht-
opgenomen procedure. Tussentijds benoemde leden ntimen op het rooster de-
plaats van hun voorganger in.

2, Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
- bedankenl,
- het overlijden van het lldi
- ontslag door de Raad van Toezicht;
- ontslag door de rechtbank;
- het intreden van omstandig heden die op basis van artikel 6 lid 4 als 

-
beletsel gelden voor benoeming;

- het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

3. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan-
slechts worden genomen bij een besluit dat door tweederde van alle andere -
leden van de raad wordt gesteund

Wanneer niet alle andere leden ter vergadering aanwezig ziJn, kan binnen vier

weken een tweede verEadering worden uitgeschreven, waarin het besluit tot -
schorsing of ontslag door de andere leden blj eenstemmig besluit genomen -
kan worden, mits tenminste de meerderheid van de fungerende leden 

-
aanwezig is. Alvorens het besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen is -
het betrokken lid in de gelegenheid te worden gehoord. Een schorsing die niet

binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag eindigt met het verloop-
van die termijn.

Artíkel 9
Taken en bevoegdheden Raad van Bestuur
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Raad van Bestuur belast-

met het besturen van de stichting en beschikt over alle bevoegdheden die 
-

II¡TÜ
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volgens de statuten niet aan anderen is toegekend, waaronder tevens
begrepen het verrlchten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 29L,lid -
2, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de 

-
ultoefenlng van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. Raad van -Bestuur en Raad van Toezicht verrlchten hun taken wedeziJds in bestendig -overleg.

3. De Raad van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren terzake -van
- het vaststellen of wljzlgen van het reglement voor de Raad van Toezicht; -- het vaststellen of wijzigen van de proflelschetsen voor de Raad van-

Toezlcht en dlens leden;
- de werving, selectie en voordracht van kandidaten voor het lidmaatschap -

van de Raad van Toezicht.
Artikol lO
lrk¡n on bcvoegdhodon van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezlcht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad
van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stlchting. Hij staat de -
Raad van Bestuur met raad ter ziJde. BiJ de vervulling van hun taak richten de-
leden van de Raad van Toezlcht zlch naar het belang van de stichtlng en de met -
haar verbonden werkorganlsatie.
Ult dien hoofde heeft de Raad van Toezicht de volgende bevoegdheden:-
a. benoeming, schorsing, ontslag en regeling van de arbeidsvoorwaarden van de

leden van de Raad van Bestuur;
b. vaststelllng van de jaarrekening. Het vaststellingsbesluit strekt tot décharge-

vandeRaadvanBestuurvoorhetgevoerdefinanciëlebeleid;-
c. benoeming en ontslag van de reglsteraccountant als bedoeld in artikel L4,lid-

5;
d. aan de goedkeurlng van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten -

van de Raad van Bestuur omtrent
- vaststelling van de begrotlng en de meerjarenbegroting;
- overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een deel daarvan;
- het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap-

over een andere ondememing,
- het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van 

-duuzame samenwerking met een andere onderneming, waaronde
begrepen het aangaan, in belangrijke mate wljzigen of verbreken van een-
belangrfke flnanciële deelneming vanwege of ten behoeve van een-
dergeliJke ondernemi ng ;

- beëindlglng van de werkzaamheden van de onderneming of van een 

-
belangrijk onderdeel daarvan;

- belangrijke lnkrimping, uitbreidlng of andere wiJziging van de
werkzaamheden en/of het product van de onderneming';-

- belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, danwel in de -
verdelingvanbevoegdhedenbinnendeonderneming;-

- het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de
onderneming;

- het aantrekken van een belangrijke krediet ten behoeve van de
onderneming;

- het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een 

-

deskundige buiten de onderneming betreffende één der hiervoor bedoelde
aangelegenheden;

tll--'



BLAD-7-

- vaststelllng van het Jaarlijks of meerJarlg (strategisch) beleidsplan; 

-
- omtrent een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de stichtlng; -

tot aanvrage surséance van betaling of aangifte van faillissement.-
Artikel 10.
Vertegenwoordiging
1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door

- hetzij de Raad van Bestuur;
- hetzij de voorzitter van de Raad van Bestuur;
- hetzij één der overige leden van de Raad van Bestuur, doch uitsluitend 

-blnnen de grenzen van hetgeen daaromtrent is opgenomen in het-
benoemingsbesluit voor dit lld.

2. In die gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of -
meer bestuurders, wordt de stichtlng veftegenwoordigd door hetzij de Raad -van Toezicht; hetzf de voozitter en vice-voorzitter/secretarls van deze raad -
gezamenlijk, of in geval van belet of ontstentenis van één van hen of beiden, -
door respectieveliJk één of twee andere leden van deze raad

3. Voor specifieke procedures kan de stichting tevens in en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door een door de Raad van Bestuur ofdíens-
respectleve vertegenwoordigers als bedoeld in lid 1 van dit artikel, aan te-
wijzen gevol machtigde.

Artikel 12
VergaderingGn cn bcslultvorming
1. De Raad van Toezicht vergadeft tenminste zes keer in elk boekJaar en vooÉs-

zo dikwlJls als de voorzitter of de Raad van Bestuur, dan wel twee leden van-
de Raad van Toezicht gezamenlijk, dit wenselijk achten.

2, De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden uitgeschreven namens de
voorzltter met inachtneming van een oproeplngstermiJn van tenminste zeven -
dagen,dedagvandeoproepingendedagvanvergaderingniet-
meegerekend.Deoproepgaatvergezeldvandeagendavoorde-
desbetreffende vergadering alsmede van een toelichting op de te behandelen -
agendapunten,

3.IndevergaderlngkunnenslechtsbesluitenwordengenomenoVer-
onderwerpen die bij de oproeping tot de vergadering ter kennis van de leden -
zijn gebracht. Indien alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zlJn 

-
kunnen echter ook besluiten worden genomen over onderwerpen die met-
volstreKe meerderheid van stemmen aan de agenda zijn toegevoegd. De-
vergadering is tot besluiten bevoegd indien tenminste de helft van het aantal -
leden aanwezig is.

4, De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle -
leden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te ulten. Een aldus genomen-
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden opgenomen in -
de notulen van de eerstvolgende vergadering.

5. Alle besluiten worden genomen met volstreKe meerderheid van stemmen,-
tenzij de statuten anders bepalen. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen-
van één stem en kan door een medelid schriftelijk worden gemachtigd tot het-
uitbrengen van een stem namens hem. Uit de machtlging dlent duidelijk en -ondubbelzinnig het standpunt ten aanzien van omschreven onderwerp(en) te -
blijken

6. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

-Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7." Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen casu quo uitgebreide

besluitenlijsten opgemaakt, welke in de volgende vergadering worden

't
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vastgesteld en na goedkeuring door twee leden van de Raad van Toezich
worden ondertekend.

8. De Raad van Toezlcht kan blJ zijn reglement nadere regels bepalen met 

-
betrekklng tot de vergaderingen en de besluitvorming van de Raad van 

-
Toezlcht alsmede met betrekklng tot de wijze waarop de Raad van Toezicht -ziJn werkzaamheden verricht.

9. De Raad van Toezicht overlegt tenmlnste eenmaal per jaar met respectievelijk
de Ondernemingsraad en de Cllëntenraad Fokus over de algemene gang van -
zaken blnnen de stlchtlng. Het overleg is nader geregeld in het reglement van
de Raad van Toezlcht.

10. De Raad van Toezicht evalueert periodiek het functioneren van de Raad van -Toezlcht en dat van de lndividuele leden. De evaluatie is nader geregeld in het
reglement van de Raad van Toezicht.

11. De Raad van Bestuur vergadert minstens eens per kalendermaand en voorts -
zo vaak als de voor¿ltter van de Raad van Bestuur of één der leden d¡t 

-
wensellJk acht. Indien de Raad van Bestuur uit één bestuurder bestaat,
bestaat de vergadering vðn de Raad van Bestuur ult het vastleggen van de-
bestuurcbeslulten.
De leden 2 tot en met I van dit a¡tikel zijn van overeenkomstige toepassing, -
met dlen verstande dat het verslag van de vergaderingen van de Raad van-
Bestuur door de voorzitter van die raad wordt ondertekend.

12.De vooaltters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur overleggen 

-zodra en zo vaak één van hen daarom verzoekt.-
Aftlkol 13
Enquctorccht
De Raad van Toezicht wijst na overleg met de Cliëntenraad een organisatie aan, -
die de belangen van cliënten van de stichting vertegenwoordigt, welke door die -aanwlJzing gerechtigd is bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam op grond van artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek een onderzoek
aan te vragen naar het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting,-
hetzlJ ln de gehele omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een gedeelte of een
bepaald tijdvak. De aanvraag kan slechts worden gedaan indien de Cliêntenraad -
Fokus daarmee schriftelijk heeft ingestemd, dan wel indien zestig procent (60%) -
van de cllënten zlch daartoe schrlftelijk hebben uitgesproken
Artikcl 14
Íinanclålo faanrtukke
1. Het boekJaar van de stichting loopt van één januari tot en met één en dertig -

december.
2. Tenminste één maand voor het einde van het boekjaar stelt de Raad van 

-Bestuur een begroting vast voor het daarop volgende boekjaar.
3. De stichting voert een administratie die zodanig is ingericht dat deze te allen -

tiJde een volledig inzicht verschafr omtrent het geheel van de werþaamheden
van de stichting. De regels, zoals gesteld door en vanwege de subisidiënt of -flnancier, worden daarbiJ in acht genomen

4. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt de Raad van Bestuur de-
financiële jaarstukken op.

5. De Raad van Toezicht verleent aan een registeraccountant opdracht tot 

-
beoordeling van de financiële jaarstukken. Deze accountant rapporteeft aan-
de Raad van Toezicht.

6. De Raad van Bestuur is bevoegd tot bestemming van het bati t

exploitatiesaldo van enig Jaar, met dien verstande dat de bestemmíng steeds-
voldoet aan de daartoe geldende regels in het kader van de

J-D
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overheldsfl na ncleri ng of fi nancieri ng uit collecti eve (verzekeri ngs-) middelen, -
binnen de grenzen van de doelstelllng van de stichting als algemeen nut-
beogende instelling als bedoeld ln de Algemene Wet inzake RiJksbelastingen of
daarvoor in de plaats tredende wetgeving. Bedoelde overschotten worden niet
uitgekeerd.

AÉikel 15
StatutenwiJzlging
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een goedkeurend besluit van de

Raad van Toezicht ten aanzien van een daartoe strekkend bestuursvoorstel ln-
een vergadering van de Raad van Toezlcht waartoe is opgeroepen met de-
mededeling dat aldaar wlJziging van de statuten zal worden voorgesteld

2. Tenminste veertlen dagen voorafgaande aan de ln lid 1 bedoelde vergaderlng-
dient een afschrlft van het voorstel waarin de voorgedragen wlJzlglng 

-

woordelijk is opgenomen, aan de leden te worden toegezonden.
3, In de ln lid 1 bedoelde vergaderlng dient tenmlnste twee/derde(2/3e) van het

aantal zittende leden van de Raad van Toezlcht aanwezig te zijn. De Raad van
Toezlcht neemt een besluit tot statutenwijzigíng met e"en volstrekte
meerderheld van stemmen. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is,-
kan binnen vier weken daarna een tweede vergadering worden-
biJeengeroepenengehoudenwaarindeRaadvanToezichtoverhet-
gellJkluidende voorctel een besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige
leden, mlts met een volstreKe meerderheid van stemmen.

4. Een beslult tot statutenwijzlging wordt niet door de Raad van Bestuur
voorgesteld dan nadat over de wiJziging overleg ls gepleegd met de
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en voorzover nodig het oordeel of 

-lnstemming is verkregen van de subsidiënt of financier
5. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de statutenwiJziging ln een 

-notariële aKe wordt vastgelegd. Tot het doen verlijden en ondertekenen van -
die aKe is leder lid van de Raad van Bestuur bevoegd. De Raad van Bestuut-
verzorgt de inschrlJving in het handelsregister en legt een authentiek afschrift
van de akte neer ten kantore van dat register, gehoudqn door de Kamer van -
Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

AÉikel 16
Ontbinding
1. De stichting is ontbonden:

a. door het daartoe strekkend (goedkeurings-)besluit van de Raad van
Toezicht;

b. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door -ophefting van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter, ln gevallen door de wet bepaald.

2. Op een besluit van de Raad van Toezicht tot ontbinding van de stichting is het
geslelde in artikel 15, lid 1, 2 en 3 en voorzover de wettelijke voorschriften of
reflementen daartoe verplichten attikel 15 lid 4 van overeenkomstige
toepasslng. De stlchting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit-
voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening -blíjven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars,-
benoemd door de Raad van Bestuur.

4, De vereffenaars dragen et zorg voor dat van de ontbinding van de stichting -inschriJving geschledt in het register als bedoeld in artikel 15 lid 5.

5. Een-bat ntbònìeñ stichting zalworden besieed óCreenkomstig --

het doel van de stichting aan een nader te bepalen instelling, met dien verstande

dat het batig saldo wordt besteed aan:
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a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende
bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of

b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Artikel 17
Slotbepaling
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de-
Raad van Bestuur
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