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Volledig doorlopende tekst der statuten van de stichting: Stichting Community
Service van de Rotary Glub Roosendaal-Donkenland, gevestigd te Roosendaal,
zoals deze luiden na akte van statutenwijziging op 6 januari 2005 verleden voor een
waarnemer Van Mr. A.A.C.C. Rademakers, notaris te Roosendaal.
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STATUTEN

4J

Naam en zetel
Artikel 1,
1. De stichting draagt de naam: stichting community service van de
Rotary Club Roosendaal-Donkenland'
2. Zij heeft haar zetel in Roosendaal.
Doel
Artikof 2
4J-Jl-lllL:

sti"nting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het
stofdienstideaal der Rotaiy beweging door het verlenen van geestelijke en
p"rrónen dió trutp nenoeven en aan ,instellingen van algefelijke steun
"un
belang die zich de besirijding van bepaalde maatmeen maatschappelijk
schappelijke noden tot taak stellen.

l.

Geldmiddelen
Artikel 3,
De oeldmiddelen van de stichting wordt gevormd door:
á.- ËiiJitgen van begun itigers, hetzij ineens, hetzij in de vorm van periodieke uitkerinOeni
b. opbrengst van inzamelingen van gelden tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de Club;
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middel van oproepingsbrieven aan de adressen van de bestuursleden. plaats en tijdstip van de ver5. De oproepingsbrievei vermelden, behalve
gadering, de te behandelen onderwerpen'
zijnde bestuursleden
6. 2oAngïn e"n bestuursvergadering alle in functie
genomen
over alle aan
zijn, kunnen geldige besluiten worden
uun*""rig
-komende
ondeÁ,verpên, mits met algemene stemmen, ook al ziin
de orde
de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van vergaderingen niet in acht genomen'
van het bestuur; bij
7. De verglderingLn worden geteiO door de voorzitter
diens Jwezighéid wijst de vergadering zelÍ haar vo.orzitter áêh'
notulen gehouden door de
B. Van het verhandeldó ter vergáderinq worden
secretaris of door een der ándere aanwezigen, door de voorzitter der
-die indoor
vergadering daarto e aangezocht. De notulen worden vastgesteld
de
het bestuur en ten blijke áautuun ondertekend door degenen,
geen
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. Indien
notllen *oiden gehouden, houdt de secretaris een besluitenlijst bij. inL i"i n"rtrur kan"ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemenaandien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering
wezig of vertegenwoordigd is'
Een bestuurslid kan zich ter v
vertegenwoordigen op overlegging
van de voorzitter der vergaOàring voldoende, volmacht. Een bestuurslid
kan daarbij slechts uoor óén medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
mits alle be10 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
per
stuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch,
telex, telefax of e-"maifhun mening te uiten. Van een aldus genomen
de
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door
de
secretaris een relaas'opgótáakt, dat na medeondertekening door
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd'
uitbrengen van één stem'
1 1. leder bestuurslid heeft recht op het
Voor zove r deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen'
tenzij de voort Z. Átte stemmingen ter verqadering geschieden mondeling,
zitter der vergadering schriftelijke stemming gewenst acht of een der
r de stemming verlangt'schiedt bij ongetekende, gêsloten briefjes'
beschouwd als niet te zijn uitgebracht'
l\).
de statuten voorzien, be1À
t+, In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij

Artikel 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. van overeen2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan
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komsten tot verkrijging, vervreemding en b ezwaring van registergoederen

3. Hei Oestuur is niet bevoegd te besluiien tot het aangaan van

\)

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maaki of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 7.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door hetzij de
voorzitter tezamen met de secretaris, hetzij de voorzitter tezamen met de
penningmeester
yvr rr rrl
Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel B.
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens door beëindiging van het
lidmaatschap van de Club, door overlijden van een bestuurslid, bij verlies
van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming
(bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel2:298 van het
Burgerlijk Wetboek.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens door ontslag door het bestuur
op grond van een eenstemmig besluit van het bestuur, genomen in een
vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal bestuursleden
tegenwoordig of schriftelijk vertegenwoordigd is, bij welke vergadering
het tot ontslag voorgedragen bestuurslid wel toegang doch geen stem
heeft.

Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de
betrokkene binnen acht dagen na de dag van de vergadering waarin het
voorstel tot ontslaq aan de orde was,
Boekjaar en jaarstukken.
Artikel 9.
1. Het boekjaar van de stichting loopt van óén juli tot en met dertig juni van
het daarop volgende jaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting
afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een
staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het
bestuur worden aángeboden. Het bestuur kan een registeraccountant of
accountant-administratieconsulent verzoeken de jaarstukken te controleren en omtrent zijn bevindingen een rapport op te stellen'
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van de
jaarstukken strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem
norrnorrlo hohoor
Qon
I t9qrvr lornanlon

Artikel 10,
1. Het bestuur, is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ondernereoeldJ welke
wernÊn
wnrden
Írvrr\v
niet in deze statuten zijn vervat.
vvvluul
YYglPgll
2
FenI Ireolemeni
I lVl r( |mac niet mei de wet Of met deze statuten in strijd zijn.
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Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te

hcffen
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Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het beOpde
paalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
Statutenwijziging,
Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, Hei besluit daartoe moet
worden genomen in een specíaal daartoe belegde vergadering, waarbij
in de oproepingsbrief is vermeld dat statutenwijzrging aaÁ de
komt. 2' Een besluit tot wijziging van de statuten kan stecÀts wordenoràe
genomen
met een algemene stemmen in een vergadering waarin alle beltuursteden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3' lndien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou
het ve
tuursleden aanweiig of
dt daa
en oagen een volgende
en, Ie
en maand na de vorige,
edoeld orstel kan worden genomen met een
meerderheid van tenminste drie/ vierde van de uitgeÉrachte stemmen,
ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig of vèrtegenwoordigd is.4' Een besluit tot statutenwijziging wordt eerst van kracht nadat het is
goedgekeurd door het bestuur van de Club.
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen
6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschriÍt van oe
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van
het handelsregister van de Kamer van Koophandel éi raori.t en, binnen
welker gebied de stichting haar zetel heeft.
Artikel 12.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe ïe nemen besluit is het bepaalde in artikel 1 1 leden 1, 2, g en 4 van overeen-

U/.

2'
3.
4.
5'
6'

komstige toepassing

De stichting blijft na haar onibinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in ariikel I1 lid 5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van .deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
Bij het besluit tot ontbÍnding wordt tevens een bestemming gegeven aan
een eventueel overschot na vereffening overeenkomstig de dbelstelling
van de stichting danwel ten behoeve van een algemeen nut beogenoe
instelling,

7
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Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van oe
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten bij de (rechts)persoon die daartoe door het bestuur is aangewezen.

Slotbepaling.
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Artikel 13,
ln alle geval len, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist
het bestuur.
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