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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING
VRI JWI LLIG ERSCE NTRALE ZWOLLE
504837.l Atlrsivrijw

Op zes januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. ADRIANA MARIA-
JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd te Apeldoorn'-
ALBERTWlLLEMBoSCH'geborenteUtrechtoptwaalfja¡u¿¡i-
negentienhonderd zevenenvijftig, legitimatie: rijbewijs met nummer 4623411903,
afgegeven te Ede op dertien juli tweeduizend elf, wonende Arnhemseweg 10,-
6731 BS Otterlo, gehuwd
De comparant verklaarde dat het bestuur van de stichting: STICHTIN
VRIJWILLIGERSCENTRALE ZWOLLE, statutair gevestigd fs l\¡/ells,-
kantoorhoudende Assendorperstraat 48, 8012 CAZwolle, ingeschrevs¡ i¡ þs{-
handelsregister onder nummer 41022088, hierna te noemen: de stichtinq, heden
heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en hem, comparant, te
machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren
Van gemeld besluit tot statutenwijziging en machtiging blijkt uit aan deze akte te-

/. hechten notulen van gemelde vergadering
De Gemeente Zwolle heeft de op grond van het bepaalde in artikel 1 1, lid 1 van-
de statuten van de stichting vereiste voorafgaande goedkeuring verleend voor de
onderhavige statutenwijziging, welke goedkeuring aan deze akte wordt gehecht.-
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achtentwintig-
november tweeduizend elf verleden voor mr. J. van Leeuwen, destijds notaris te-
71.,^n^

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparant, handelend als gemeld,-
verklaard de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te-
stellen als

NAAM EN ZET

De stichting draagt de naam: Stichting Vrijwilligerscentrale Zwolle Doetl en is-
gevestigd in de gemeente Zwolle

Â rfil¿al ?

1. De stichting is in een groep verbonden met de stichting: Stichting-
Travers, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05058881,
hierna te noemen: de Travers Groep, en heeft -tezamen met de andere
tot de Travers Groep verbonden rechtspersonen- als gezamenlijk doel-
het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in-
het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de
samenleving in buurten en wijken door burgers van de gemeente Zwolle en-
de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de professionele-
opvang van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord.-

2. De stichting tracht haar doel te bereiken doo
a. het ontwikkelen en coördineren van vrijwilligerswerk, informele zorg,-

mantelzorg en vrijwillige hulpverlening
b. het vorenstaande te laten uitvoeren door het in dienstverþ¿¡fl þsþþs¡-

van betaalde medewerks¡s'
c. het bevorderen dat personen die op vrijwillige basis een bijdrage willen-

leveren aan de doelstelling, daartoe op een verantwoorde wijze in staat
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worden gesteld'

d. het geven van voorlichting en het verspreiden van informatie over-
vrijwi ll igerswerk en vrijwi ll ige h ul pverlening

e. het bemiddelen tussen particuliere hulpvragers en vrijwillige-
hulpverleners'

f. het verlenen van diensten aan instellingen, organisaties en andere
groeperingen die ten behoeve van hun werk een beroep doen op de-
tti.hting;

g. het begeleiden van vrijwilligers ter bevordering van de kwaliteit v¿¡ 6ls-
hulpverlening aan particulis¡s¡'
het bemiddelen bij de vraag naar en het aanbod van vrijwillige
het verlenen van medewerking aan het nemen van initiatieven tot het-
vormen van vrijwilligerswerk,

j. het ontwikkelen, besturen en uitvoeren van activiteiten en projecten die
bijdragen aan het doel van de stichting

k. het doen van onderzoek op het werkterrein van de stichting
L het verstrekken van adviezen aan derden'
m. het verrichten van het in het verlengde van de doelstelling liggenflg-

dienstverlenendeactiviteitenvoorderden.
n. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken

over onroerende zaken, voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan het
in lid 1 omschreven doel'

o. het behartigen van de belangen van de stichting evenals v¿¡ ds-
rechtspersonen, ondernem i ngen en i nstel I i ngen waarover de stichting-
het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent;-

p het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het-
stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit-
bijdraagt aan de doelstelling zoals ven¡¡oord in lid 1 van dit artikel; en-

q. al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe-
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur bestaande uit-
één bestuurslid. Het bestuurslid kan een rechtspersoon zijn. l-lsf þssfLru¡-
wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de stichting: Stichting Travers,
statutair gevestigd te Zwolle, hierna te noemen: Stichtinq Travers
Stichting Travers is voor onbepaalde tijd bestuurder van de stichting

2. Het bestuurslid kan voorts worden geschorst en ontslagen door de rechibank
in de in de wet omschreven gevallen en op de daar voorgeschrêven wijze.-
lndien het bestuurslid ontbreekt en daarin niet overeenkomstig de statuten-
wordt voorzien, kan de rechtbank in de vervulling van de vacature voorzien-
op de in de wet voorgeschreven wijze.

3. Het bestuurslid ontvangt geen beloning voor zijn bestuurswerkzaamhedeh,-
eventueel behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld. Onkosten worden-
hem vergo ar,l

A 4
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overee¡k6¡¡5fs¡,-

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar vs¡þinclf,-
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld

h
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van een ander verbindt.

Boekiaar en iaarstukks¡.

kel
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of de-

statuten niet anders voortvloeit.
2. Het bestuur kan aan personen in dienst van de stichting alsook aan derden-

volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de volmacht fs-
vertegenwoordigen

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaa
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting-

afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een s{¿¿f y¿¡-
baten en lasten (hierna tezamen ook te noemen:jaarstukken) over het-
geeindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden -voor zover het-
bestuur zulks wenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of
van een accountant-administratieconsulent- binnen zes maanden na afloop-
van het boekjaar door het bestuur vastgesteld

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en gedurenfls fs¡-
minste de door de wet voorgeschreven termijn bewaa

7
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin di

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn ysrv¿f.-
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
Statutenwiiziqinq/iuridische fusieiiuridische spli{si¡q.-
1

2

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van het þss{¡u¡.-
Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van Stichting--
l¡¿vg¡s.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing.
Het besluit tot juridische fusie en juridische splitsing behoeft de goedkeuring
van Stichting Travers.
De statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing dient op straffe-3
van nietigheid bij notariële akte tot stand te kom

4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de notariële 2k{s y¿¡-
statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing, en indien van-
toepassing de gewijzigde statuten, neer te leggen bij het handelsregister.-

Artikel9
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding-
behoeft de voorafgaande goedkeuring van Stichting Travers
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit
vereffening van haar vermogen nodig is. ln stukken en aankondigingen die-
van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: in liquidatie

3. De vereffening geschiedt door de bestuurder, voor zovet het bestuur niet een
ander tot vereffenaar benoemt.

4. De vereffenaar draagt er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting-
inschrijvinggeschiedtinhethandelsregister.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel-
mogelijk y¿¡ k¡¿sþf.
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6. Een eventueel batig saldo van het vermogen van de ontbonden stichting na-

vereffening wordt aangewend ten behoeve van een fiscaal erkend
Algemeen Nut Beogende lnstelling met een gelijksoortige doelstellin

7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden-
stichting blijven gedurende de door de wet voorgeschreven termijn na afloop
van de vereffening berusten onder de vereffenaar of een andere door de-
vereffenaar aangewezen persoon

10
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het-
þssfuu¡.

De comparant is mij, notaris, bekend. Zijn identiteit heb ik vastgesteld ¿¿¡ fls-
hand van het document dat achter zijn naam wordt gemel
Van de verklaring van de comparant heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum-
aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaa
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de-
compara
De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben-
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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