
qkle vqn stotufenwiiziging - t-

Vondoog, ochttien september tweeduizend twoolf (.l8-09-2012), ----
verscheen voor m'rj, mr Dennis Wientjes, notoris te Velsen:

Peter Schrnkel, wonende Reolengrocht 142, l0l3 KW Amsterdom,

geboren in Finsterwolde op zevenentwintig ougustus

negentienhonderd tochtig, houder von pospoort, nummer

NRRJCJ84ó, ofgegeven in Amsterdom op ocht september

tweeduizend elf, ongehuwd en niet gehuwd geweest, niet

geregistreerd of geregistreerd geweest ols portner,

te dezen hondelende ols bevoegd bestuurder von

Stichling Wqkibl. gevestigd te Amsterdom, kontoor houdende

Reolengrocht 142, l0l3 KW Amsterdom, en ols zodonig die

stichting - die sedert drie ougustus tweeduizend elf (03-08-201 I )

stoot ingeschreven in het hondelsregister onder beheer von de

Komer von Koophondel voor Amsterdom onder nummer

5327 7 2O1 - rechisgeldig vertegenwoordigende.

De verschenen persoon is mij, notoris, bekend; ik heb zijn identiteit

vostgesteld oon de hond von het hiervoor vermelde

legitimotiebewijs.

De comporont verkloort: ---
besluursvergodering

ln de bestuursvergodering vqn de stichting von twoolf september

tweeduizend twoolf (12-09-2012) werd besloten de stotuten te

wuzgen.

Tot die vergodering werd opgeroepen - en die vergodering werd

gehouden met inochtneming von het bepoolde in de stotuten

omtrent stotutenwijziging.
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ln die vergodering werd de comporont Peter Schinkel tevens

gemoch

leggen.

tigd de Wrjzigingen in de siotuten bij notoriële okte vost te

Von het vorenstoonde blijkt uit een oon deze okte gehecht

uittrekselvon de notulen von die vergodering.

schriftelijke foeslemming Rood von Toezichl --
Op grond von ortikel i3.l . von de stotuten von de stichting is het

bestuur eerst bevoegd de stotuten te wijzigen no voorofgoonde

schriftel'rjke goedkeuring von de Rood von Toezicht. ----------

Een schr'rjven mei beirekking toi die goedkeuring is gehecht oon

deze okte.

wijziging slotuten

Ter uitvoering von het genomen besluit brengtde comporont Peter

Schinkelzodonig wijziging in de stotuten von de stichting, dot deze

met ingong von heden komen te luiden ols volgt:

''STATUTEN

Artikel I

i.i. De stichting droogt de noom Slichting Wqkibi.

1.2. Zij heeft hqor zetel in Amsterdqm.

2.1. De siichting heeft ten doel het ondersteunen von

ondernemende mensen in ontwikkelingslonden, zodot zij een

zelfstondig bestoon op kunnen bouwen. De stichting trocht hoor

doel te bereiken ondermeer te bereiken door:

- odvisering, ondersteuning en kennisdeling op het gebied von

finonciering en ondernemen;

- het fociliteren vqn de dqqrioe benodigde (finonciële)



middelen (microfinonciering) en het monitoren von
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het gebruik

doorvon;

- het werven von vrijwilligers die ter plootse hun kennis en kunde

doortoe kosteloos beschikboor stellen.

2.2. De stichting beoogt niet het moken von winst.

:so

Artikel 3

3.1. Het bestuur von de stichting bestoot uit een door de rood von

toezichi vqst te stellen oontqlvon ten minsie drie (3) bestuurders.

3.2. De bestuurders worden benoemd en geschorsi door de rood

von toezicht, doch word(en) voor de eerste mool bij deze okte

benoemd. ln vocotures moei zo spoedig mogelijk worden

voora en.

3.3, De voozitter, secretoris en penningmeester worden in functie

benoemd. De functies von secretoris en penningmeester kunnen

door één persoon worden vervuld.

3.4. De bestuurders worden benoemd voor een periode von vier

joor. Zij treden of volgens een door het bestuur op te moken

rooster. Een volgens het rooster ofgetreden bestuurder is

onmiddellijk en onbeperkt herbenoemboor. De in een

iussentijdse vocoture benoemde bestuurder neemt op het

rooster von oftreden de ploots in von degene in wiens vocqture

hijwerd benoemd.

3.5. lngevol von één of meer vocotures in hei bestuur behoudt het

bestuur zijn bevoegdheden.

.6. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun

werkzoomheden. Zij hebben wel recht op vergoeding von de

door hen in de uiioefening von hun functie gemookte kosten of

een niet bovenmotig vocotiegeld.
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Artikel 4 ------------

4.1. Het bestuur is belost mef het besturen von de stichting.

4.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiien tot het oongoon von

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezworing von

registergoederen, tenz'rj het besluit wordt genomen mei

voorofgoonde schriftelijke goedkeuring von de rood von

toezicht.

4.3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het oongoon von

overeenkomsten, woorbij de stichting zich ols borg of hoofdelijk

medeschuldenoor verbindt, zich voor een derde sterk mookt of

zich tot zekerheidstelling voor een schuld von een onder

verbindt.

De rood von toezicht is bevoegd ook qndere besluiten dqn die

in de voorgoonde leden z'rjn genoemd oon zijn goedkeuring ie

onderwerpen. Die ondere besluiten dienen duidelijk te worden

omschreven en schriftel'rjk oon het bestuur te worden

medegedeeld.

Erfsiellingen mogen slechts onder het voorrecht von

boedelbeschr'rjving worden oonvoord

De vergoderingen vqn het bestuur worden gehouden in

Nederlond in de gemeente woor de stichting hoor zetel heeft,

don wel op de ploots ols b'rj de oproeping is bepoold. ----
5.2. Joorlljks binnen zes mqonden no ofloop von het boekjoor wordt

een vergodering von het bestuur (de joorvergodering)

gehouden, woor in elk gevol oon de orde komt de voststelling

von de bolons en de stooi von boten en losten. Doornoost

wordt elk kwortool een vergodering gehouden. -----

5.3. Voorts worden vergoderingen gehouden, wonneer één von de

:R
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bestuurders doortoe de oproeping doet.

De oproeping tot een vergqdering geschiedt ien minste zeven

dogen tevoren, de dog von de oproeping en die von de

vergodering niet meegerekend, door middel von een

oproepingsbrief.

5.5. Een oproepingsbrief vermeldt, beholve ploots en tljdstip von de

vergodering, de te behondelen onderwerpen.

5.ó. De vergoderingen worden geleid door de voozitter. lndien deze

ofwezig is voozien de oonwezige bestuurders in de leiding von

de vergodering. Tot dot moment wordi de vergodering geleid

door de in leeftijd oudste oonwezige bestuurder. ----------

5.7. De secretoris notuleert de vergodering. Bij ofwezigheid von de

secretoris wordt de notulist oongewezen door degene die de

vergodering leidi. De notulen worden vostgesteld en getekend

door degenen, die in de vergodering ols voozitter en notulisl

hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewoord

door de secretoris.

5.8. Toegong tot de vergoderingen von het

functie zijnde bestuurders en degenen

bestuur hebben de in

die doortoe door het

l. Het bestuur kon in een vergodering olleen

indien de meerderheid von de in functie

bestuur zijn uitgenodigd.

besluiten nemen

z'rjnde besfuurders

oonwezig of vertegenwoordigd is. -
Een bestuurder kon zich in een vergodering door een ondere

bestuurder loten vertegenwoordigen nodot een schriftelijke, ter

beoordeling von de voozitter von de vergodering voldoende,

volmocht is ofgegeven. Een bestuurder kon doorbij slechts voor

één ondere besiuurder ols gevolmochtigde optreden.

álJ
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6.2. ls in een vergodering niet de meerderheid von de in functie

z'rjnde bestuurders oonwezig of vertegenwoordigd don wordt

een tweede vergodering bijeengeroepen, te houden niet

eerder don twee en niet loter don vier weken no de eerste

vergodering. ln deze tweede vergodering kon ongeocht het

oontol oonwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden

besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste

vergodering op de ogendo woren geplootst. Bij de oproeping

tot de tweede vergodering moet worden vermeld dot en

woqrom een besluit kon worden genomen ongeocht het oontql

oonwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

ó.3. Zolong in een vergodering olle in functie z'rjnde bestuurders

oonwezig z'tjn, kunnen geldige besluiten worden genomen over

olle oon de orde komende onderwerpen, ook ol zijn de door de

stotuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden

von vergoderingen niei in ocht genomen.

6.4. Het bestuur kon met olgemene stemmen ook buiten

vergodering besluiten nemen. Von een oldus genomen besluit

wordt door de secretoris een relqos opgemookt, dot no mede-

ondertekening door de voozitter ols notulen wordt bewoord. --
ó.5. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen von één

stem.

Voor zovq deze stotuten geen grotere meerderheid

voorschr'rjven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte

meerderheid von de geldig uitgebrochte siemmen. B'tj stoking

von stemmen wordi het voorstel geocht te zijn verworpen

6.6. Alle stemmingen in een vergodering geschieden mondeling,

tenzlj één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftel'rjke

stemming verlongen. Schriftelijke stemming geschiedt bij

ongetekende, gesloten briefjes. -----------

È
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Blonco stemmen worden beschouwd ols niei ie zijn uitgebrocht.

ln olle geschillen om irent stemmingen beslist de voozitter von de

vergodering.

Een besiuurder defungeert: --------
o. door zijn overl'rjden of indien de bestuurder een

rechtspersoon is, door hoor ontbinding of indien zlj ophoudt

te bestoqn; ----

door het verlies von het vr'rje beheer over z'rjn vermogen; --
door z'rjn oftreden, ol don niet volgens het in qrtikel 3

bedoelde rooster von oftreden; -------

d. door ontslog door de rood von toezicht; -----
e. door ontslog op grond von ortikel2:298 Burgerl'ljk Wetboek;

f. door zijn toetreding tot de rood von toezicht.

8..l. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

8.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe oon twee

gezomenlijk hondelende bestuurders.

8.3. Tegen een hqndelen in sir'rjd mei ortikel 4 leden 2 en 3 kon tegen

derden beroep worden gedoon.

Het bestuur kon volmocht verlenen oon eén

bestuurders, olsook oon derden, om de stichiing

grenzen vqn die volmocht te vertegenwoordigen.

Rood von toezicht

De stichting kent een rood von toezicht. De rood von toezicht

heeft tot took het toezicht houden op het beleid von het bestuur

en op de olgemene gong von zoken in de stichting olsmede het

of meer

binnen de

(\
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uitoefenen von

stotuten oon

die token en

de rood von

-8-
bevoegdheden die in deze

toezicht zin opgedrogen of

toegekend.

.2. De roqd von toezicht bestoot uit een door de rood von toezicht

vost te stellen oontol von ten minste drie (3) en ten hoogste

zeven (7) notuurlijke personen. ---------

.3. De leden von de rood von toezicht

ontslogen door de rood von toezicht.

spoedig mogelijk worden voozien.

De rood von toezicht w'rjst uit zijn midden een vootzitter en een

secretoris oon.

worden benoemd en

ln vocotures moet zo

rood von toezicht kunnen geen deel uitmoken

de stichting in

een of meer

9.4.

9.5. De leden vqn de

von het bestuur.

.6. Het bestuur verschoft de rood von toezicht tijdig de voor de

uitoefening von diens token en bevoegdheden noodzokelijke

gegevens en voorts oon ieder lid von de rood olle inlichtingen

betreffende de oongelegenheden von de stichting die deze

mocht verlongen. De rood von toezicht is bevoegd inzoge te

nemen en te doen nemen von olle boeken, bescheiden en

qndere gegevensdrogers von de stichting.

9.7. De rood von toezicht kon zich voor rekening von

de uitoefening von zijn took doen bijstoon door

deskundigen.

9.8. Een lid von de rood von toezicht defungeert:

o. door zijn overlijden; ------
b. door het verlies von het vr'rje beheer over zijn vermogen; --
c. door zijn oftreden;

d. door zijn toetreding tot het bestuur;

e. door ontslog hem verleend door de roqd von toezicht. ---
Een besluit iot ontslog ols in dit lid bedoeld, kon slechts worden

È
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genomen in een vergodering von de rood von toezicht woorin

olle leden von de rqod von toezicht, met uiizondering von het lid

wiens ontslog oon de orde is, oonwezig of vertegenwoordigd

Het bepoolde in de ortikelen 5 en ó is op de rood

zoveel mogelijk von overeenkomsiige ioepossing.

toezicht komt ten minste elk kwortool b'tjeen.

lO.l.Ten minsie elk kwortool komen het bestuur en de rood von

toezicht in gemeenschoppelijke vergodering bljeen ter

bespreking von de olgemene I'rjnen von het gevoerde en in de

toekomst te voeren beleid.
.l0.2. 

Tot de b'rjeenroeping von een gemeenschoppelijke vergodering

zijn het bestuur en de rood von toezicht gelijkel'rjk bevoegd. ---
,l0.3. 

De gemeenschoppelijke vergoderingen worden geleid door de

vooziiter von de rood von ioezicht. lndien deze ofwezig is

voozien de qqnwezige bestuurders en leden von de rood von

toezichi in de leiding von de vergodering. Tot doi moment wordt

de vergodering geleid door het in leeftijd oudste oonwezige lid

von de rood von toezicht.

Boekioor en joorstukken

Artikel ll
I 1.,l. Het boekjoor von de stichting is gelijk oon hei kolenderjoor. -------

I 1.2. Het bestuur is verplicht von de vermogenstoestond vqn de

stichting en von olles beireffende de werkzqomheden von de

stichting, noor de eisen die voortvloeien uit deze

werkzoomheden, op zodonige wijze een odminisfrotie te voeren

en de dqortoe behorende boeken, bescheiden en ondere

von toezicht

De rood von

ot-\
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gegevensdrogers op zodonige wijze fe beworen, dot dooruit te

ollen t'rjde de rechten en verplichtingen von de stichting kunnen

worden gekend.

I 
.l.3. 

Het bestuur is verplicht joorlijks bínnen zes mqonden no ofloop

von het boekjoor de bolons en de stoot vqn boien en losten von

de stichting te moken, op popier te stellen en vost te stellen. De

bolons en de stoot von boten en losten behoeven de

goedkeuring von de rqod von toezicht. Doortoe worden de

vostgestelde stukken binnen één moond no de voststelling oon

de rood von toezicht toegezonden. De rood von toezicht kon,

olvorens zljn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdrogen de

bolons en de stoot von bqten en losten te doen ondezoeken

door een door de rood von toezicht oongewezen

registeroccountont, occountont-odministrotieconsulent don wel

een ondere deskundige in de zin vqn ortikel 2:393 Burged'rjk

Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn ondezoek

verslog uit oon de rood von toezicht en geeft de uitslog von zijn

ondezoek weer in een verkloring omirent de getrouwheid von

de in hei vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt z'rjn verslog ter

kennis von het bestuur.

I i.4. De rood von ioezicht is bevoegd de bestuurders dechorge te

verlenen voor hun bestuur, voor zover doorvon uit de

vosigestelde stukken blijkt of onderszins oon hem bekend is

gemookt.

I 
.l.5. Hei bestuur is verplicht de in de voorgoonde leden bedoelde

boeken, bescheiden en ondere gegevensdrogers gedurende

zeven joren te beworen. --------

I l.ó. De op een gegevensdroger oongebrochte gegevens,

uitgezonderd de op popier gestelde bqlons en stoot von boten

en losten, kunnen op een ondere gegevensdroger worden

N
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overgebrocht en bewoord, mits de overbrenging geschiedt met

juisie en volledige weergove der gegevens en deze gegevens

gedurende de volledige bewoort'rjd beschikboor zijn en binnen

redel'rjke tijd leesboor kunnen worden gemookt.

12.,l. Het bestuur is bevoegd een reglement vosl te stellen woorin die

het oordeel vqn hetonderwerpen worden geregeld, die noqr

bestuur (nodere) regeling behoeven. -

12.2. Hel reglement mog niet met de wet of deze stotuten in strijd zijn.

12.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te

beëindigen. ------------

12.4. Op de voststelling, wijziging en beëindiging vqn het reglement is

het bepoolde in ortikel l3 lid I von toepossing.

Artikel l3

l3.l . Het bestuur is, no voorofgoonde schriftelljke goedkeuring von de

rood von toezicht, bevoegd deze stotuten te w'tjzigen. Een

besluit tot stotutenwljziging moet met olgemene stemmen

worden genomen in een vergodering woorin olle bestuurders

oonwezig of vertegenwoordigd ztjn. ----
13.2. De wijziging moet op stroffe von nietigheid bij notoriële okte

siond komen. ledere bestuurder ofzonderlijk is bevoegd

desbetreffende okte te doen verlijden.

13.3. De bestuurders zijn verplicht een outhentiek ofschrift von de

wijziging en de gewijzigde siotuten neer te leggen ten kontore

von het hondelsregister.

ntbindi

Artikel l4

tot

de

.ït\
\l
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14.,l. Het bestuur is bevoegd de stichting ie ontbinden.
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l4.2.Hel besluit von het bestuur tot ontbinding moet met olgemene

stemmen worden genomen in een vergodering woorin olle

bestuurders oonwezig of vertegenwoordigd zijn.
,l4.3. Bij ontbinding von de stichting wordt door het bestuur het

liquidotiesoldo vostgesteld. lngevol er bij ontbinding geen

bestuurders ztJn, don wordt het liquidotiesoldo door de

vereffenoors vostgesteld. Een eventueel botig soldo no

vereffening von de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk

besteed overeenkomstig het doel von de stichting, donwel

overgedrogen oon een instelling met een soortgelijke

doelstelling ols de siichting, voozover deze instellingen, donwel

hun rechtsopvolgers zijn gerongschiki ols instelling ols bedoeld in

ortikel 5b Algemene wet inzoke rijksbelostingen of een doorvoor

in de ploots getreden regeling.

No ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders,

tenz'rj bU het besluit tot ontbinding onderen tot vereffenoors z'tjn

qongewezen.

14.5. No ofloop von de vereffening blijven de boeken en bescheiden

von de ontbonden stichting gedurende de bij de wet

voorgeschreven term'rjn onder berusting von de door de

vereffenoors oongewezen persoon.

14.6. Op de vereffening zijn overigens de bepolingen von Titel i, boek

2von het Burgerlijk Wetboek von toepossing

Artikel l5

l5.l.ln olle gevollen, woorin zowel de wei ols deze stotuien niei

voozien, beslist het bestuur. ------------

15.2. Onder schriftelijk wordt in deze stotuten verstoon elk

gongbore communicoiiekonolen overgebrocht

vio de

bericht,

È
\
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ting von de stichting, op twintig juli tweeduizend

verleden voor mij, notoris, is tevens nog bepoold, dot

von de stichting eindigt op eenendertig

nd iwoqlf (31-12-20.l2). ---------

WAARVAN AKTE, is verleden te Sontpoort-Noord op de dotum in het

hoofd von deze okte vermeld. Alvorens tot het verlijden von deze

okte over ie goon, heb ik, notoris, oon de verschenen persoon de

zokelijke inhoud doorvon meegedeeld en heb ik doorop een

toelichting gegeven. Doorbij heb ik gewezen op de gevolgen die

voor port'rjen uit de inhoud von de okte voortvloeien. De verschenen

persoon heeft verkloord iijdig tevoren von de inhoud von deze okte te

hebben kennis genomen, doormee in te stemmen en op volledige

voorlezing doorvon geen prijs te stellen. Vervolgens is deze okte

onmiddellijk no beperkte voorlezing ondertekend door de comporont

en m'rj, notoris.

(Volgt ondertekening.)
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