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STATUTEN\VIJZIGING
Zaaknununer: 10851
Heden, vier en twintig juni tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Willem Jan --------Velema, notaris gevestigd in de gemeente Noordenveld:----------------------------------------mevrouw Margje van der Kaaden, geboren te Berkel en Rodenrijs op acht juni ---------------negentienhonderd zestig, notarieel medewerkster, kantooradres: De Zulthe 1, 9301 AV -----Roden, volgens haar verklaring handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:-------------1. de heer Antonius Niese, geboren te 's-Gravenhage op een en twintig december ------negentienhonderd acht en veertig (Nationaal paspoort nummer: NH0338466), -------wonende Gyotdreef 87, B-2930 Brasschaat, België; en------------------------------------2. de heer Alex Zekveld, geboren te Haarlemmermeer op zes en twintig maart ----------negentienhonderd zeven en dertig (Nationaal paspoort nummer: NL4615668), -------wonende Van Waverenstraat 2, 2182 AD Hilversum,--------------------------------------bij het verstrekken van de volmacht handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting Stichting Operatie Mobilisatie, gevestigd te ----Emmeloord, feitelijk adres: Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41126815, hierna te -------noemen: de stichting - welke stichting is opgericht op een en dertig mei negentienhonderd
drie en zestig, terwijl de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging -verleden op een en twintig december negentienhonderd vijf en negentig voor mij, notaris
- en als zodanig deze stichting overeenkomstig artikel 7.c van haar statuten rechtsgeldig -vertegenwoordigende.---------------------------------------------------------------------------------Bes 1uit t at statu ten wijzi ging--------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde: -----------------------------------Op elf juni tweeduizend acht is een bestuursvergadering gehouden; in deze vergadering is
een bestuursbesluit genomen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1O.a van haar-------statuten, tot wijziging der statuten. -----------------------------------------------------------------Van dit bestuursbesluit blijkt uit de notulen van die vergadering, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. ----------------------------------------------------------------------------------Vastlegging. statutenwijzigiug----------------------------------------------------------------------De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde voormelde statutenwijziging bij deze akte te willen vastleggen, en verklaarde dat de statuten van de stichting-----------overeenkomstig voormeld besluit van de bestuursvergadering thans luiden als volgt:------S T A T UT E N ---------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting, draagt de naam: Stichting Operatie Mobilisatie, en is als Nederlandse ----afdeling van "Operation Mobilization", gevestigd te Emmeloord.-----------------------------Grondslag----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2-------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting heeft tot grondslag het geloof in de Heilige Schrift, de Bijbel, als het ---------onfeilbare Woord van God. --------------------------- - ---------------------------------------------
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De stichting streeft er naar om waar mogelijk samen te werken met die kerken, -----------organisaties en personen, die geheel of ten dele het zelfde doel nastreven en zich ten -----dienste te stellen van genoemde kerken, organisaties en personen. ----------------------------Beginselverklaring -----------------------------------------------------------------------------------.1\rtikel3 -------------------------------------------------------------------------------------------------·
a. Wij geloven de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, dat alleen en onfeilbaar
gezag heeft.--------------------.-------------------------------------------------------------------b. Wij geloven één enig God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: Vader, Zoon
en Heilige Geest. ---------------------------------------------------------------------------------c. Wij geloven de Godheid van onze Heer Jezus Christus, Zijn geboorte uit de maagd -·
Maria, Zijn zondeloos leven, Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven en de ---·
verzoening door Zijn vergoten bloed, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart .
ter rechterhand van Zijn Vader en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en ---------·
heerlijkheid. ---------------------------------------------------------------------------------------·
d. Wij geloven de noodzaak van de wedergeboorte door de Heilige Geest door de ------·
verlossing van de verloren en zondige mens. ------------------------------------------------·
e. Wij geloven de bediening van de Heilige Geest door Wiens inwoning de Christen in .
staat is een godsvruchtig leven te leiden. -----------------------------------------------------·
f. Wij geloven de opstanding, zowel van degenen die behouden worden als van --------·
degenen die verloren gaan. Die behouden worden tot de opstanding ten leven en die ·
verloren gaan tot de opstanding ten oordeel. -------------------------------------------------·
g. Wij geloven de geestelijke eenheid van alle gelovigen in onze Heer Jezus Christus, -·
die samen de Gemeente vormen die Zijn lichaam is. ---------------------------------------·
Doel en Middelen-------------------------------------------------------------------------------------·
J\rtikel 4-------------------------------------------------------------------------------------------------·
De stichting stelt zich ten doel om de kennis van Jezus Christus en Zijn liefde te delen ---·
met alle generaties in alle landen van de wereld, door middel van: ----------------------------·
1. Het stimuleren van de zendingsvisie binnen kerkelijke gemeenten, door:---------------·
a. Het trainen en toerusten van christenen. ------------------------------------------------·
b. Het uitgeven en verspreiden (of doen uitgeven en verspreiden) van bijbels, ------·
boeken en brochures. -----------------------------------------------------------------------·
2. Het ondersteunen van het nationale en wereldwijde werk van Operatie Mobilisatie, -·
door: ------------------------------------------------------------------------------------------------·
a. Het werven en begeleiden van medewerkers.-------------------------------------------·
b. Het werven en op de hoogte houden van vrienden en supporters voor het --------·
opbouwen van financiële en gebedsondersteuning voor medewerkers.-------------·
c. Het werven van fondsen voor het wereldwijde werk van Operation Mobilization.
d. Het faciliteren in het verlenen van humanitaire /ontwikkelingshulp binnen het --·
werk van Operation Mobilization, met name door: ----------------------------------het verstrekken van medicijnen;----------------------------------------------------het verstrekken van opleidingsmogelijkheden;-----------------------------------het verstrekken van financieringen voor het opzetten van bedrijfjes;---------het verlenen van noodhulp bij.,natuurrampen,------------------------------------alles in de meeste ruime zin van het woord. --------------------------------------------

~·
3.

Het assisteren van en samenwerken met kerkelijke gemeenten en organisaties in -----Nederland bij hun werk onder minderheden en jongeren.----------------------------------(}eldrnlddele11------------------------------------------------------------------------------------------J\rtik:el 5-------------------------------------------------------------------------------------------------l De stichting heeft geen wmstoogmerk. -------------------------------------------------------2 Het vermogen zal, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen, bestaan uit: -a. het sti chtmgskap itaal;-----------------------------------------------------------------------b. schenkmgen, legaten en erfstellingen; ---------------------------------------------------c. openbare of particuliere bijdragen in de vorm van giften, bijdragen, subsidies of
donaties;--------------------------------------------------------------------------------------d. revenuen van belegd geld; -----------------------------------------------------------------e. opbrengst van lectuurverspreiding;-------------------------------------------------------f. op andere wijze verkregen baten.---------------------------------------------------------3 De stichtmg draagt er zorg voor dat de ontvangen giften, legaten, schenkingen, ------enzovoorts, overeenkomstig de aanwijzmgen van de gevers worden aangewend ten -behoeve van het werk in binnen- of buitenland, of voor personen werkzaam in -------verband met Operatie Mobilisatie, met een aftrek Îll overeenstemming met de --------richtlijnen van "Operation Mobilization". ----------------------------------------------------1Jest1111r
-------------------------------------------------------------------------------------------------.1\rtikel 6-------------------------------------------------------------------------------------------------l De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit tenmÎllste vijf natuurlijke personen. ----Indien een bestuurslid de artikelen 2 en 3 van de statuten niet meer onderschrijft, ----dient hij af te treden. -----------------------------------------------------------------------------2 Het bestuur blijft wettig samengesteld ook al is het aantal bestuursleden voor ten ----hoogste een half jaar beneden het sub 1 genoemde aantal gedaald.-----------------------3 Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast en houdt toezicht op de uitvoering -van haar besluiten.--------------------------------------------------------------------------------4 De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Aftredende -------bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar. De jaarlijkse aftreding vmdt plaats -----volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Op het rooster van aftreden neemt
een tussentijds benoemd bestuurslid de plaats in van het lid Îll wiens plaats hij is ----benoemd.-------------------------------------------------------------------------------------------5 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -------------penningmeester, en wijst - voor het geval van hun ontstentenis of belet - hun ---------plaatsvervangers aan. ------------------------------------------------ ---------------------------6 Bij een voorgenomen bestuursuitbreiding of bij aftreden van een bestuurslid stelt het
bestuur het personeel Îll dienst van de stichting en de bestuursleden in de gelegenheid
namen te noemen voor de vervulling van de vacature. -------------------------------------7 Het bestuur benoemt de bestuursleden. -------------------------------------------------------Voor de benoeming van een bestuurslid is een meerderheid van twee derde (2/3) van
de stemmen van de zittende bestuursleden vereist.------------------------------------------8 Bij benoemÎllg let het bestuur op persoonlijke geschiktheid van de kandidaten, op ---hun instemmÎllg met de grondslag en hun betrpkkenheid bij de doelstellingen van de
stichting. ------------------------------------------- - ----------------------------------------------
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9 Geen bestuurslid kunnen zijn zij die in dienstbetrekking zijn van de stichting of van direct verbonden andere hulpverleningsorganisaties. ---------------------------------------Tot bestuursleden kunnen niet worden benoemd zij die een tweedegraads of nauwere
familieband (zowel bloedverwant als aanverwant) hebben met een zittend bestuurslid
of de directeur.------------------------------------------------------------------------------------10 Een bestuurslid defungeert onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde ---wanneer hij overlijdt, vrijwillig.aftreedt, periodiek aftreedt of ontslagen wordt door -het bestuur. Indien een bestuurslid de doelstelling en/of beginselverklaring van de --stichting niet kan (blijven) onderschrijven, dient hij afte treden.-------------------------11 Het bestuur heeft het recht één van zijn leden te schorsen casu quo te ontslaan, ------wanneer deze handelingen verricht in strijd met de statuten, reglement(en) of het----algemeen stichtingsbelang. Een besluit van het bestuur tot zodanige schorsing of ----ontslag moet worden genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de ----stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, uitgezonderd het betrokken bestuurslid.-----------------------------------------------------------------------12 Een lid van het bestuur, wiens schorsing of ontslag aan de orde wordt gesteld, moet in de gelegenheid worden gesteld om zich in de desbetreffende vergadering te -------verantwoorden, doch neemt aan de stemming geen deel. ----------------------------------13 De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, ------toezichthouder of werknemer van:-------------------------------------------------------------een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; ---------------------------------------------een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare -----rechtshandelingen verricht. ----------------------------------------------------------------Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of ----entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. ----------------14 Het bepaalde in lid 13 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair - ---direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire --doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat: --------------de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot -----benoeming van het bestuur van de stichting tot ten hoogste een derde (1/3) van -het aantal bestuursleden; -------------------------------------------------------------------niet meer dan een derde (1/3) van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de in
lid 13 genoemde personen. ----------------------------------------------------------------De hier bedoelde bestuursleden mogen - buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur - de stichting niet vertegenwoordigen. ----------------15 De bestuursleden genieten geen honorarium, middellijk noch onmiddellijk. Een -----redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten
en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden is mogelijk. Deze vergoedingen -worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. -----------------------Bevoegdheden en vertegenwoordiging-----------------------------------------------------------i\.rtikel 7-------------------------------------------------------------------------------------------------l Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ----------verkrijgen, vervreemding en bezwaring~an registergoederen, mits een dergelijk-----besluit wordt genomen met algemene stemmen.----------------------------------------------
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Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits
een dergelijk besluit wordt genomen met algemene stemmen.----------------------------3 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, en kan ---bovendien in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee van de volgende functionarissen: voorzitter, secretaris en penningmeester, tezamen, ter uitvoering van
een bestuursbesluit. ------------------· -----------------------------------------------------------4 Elk bestuurslid, alsmede de directeur, is gemachtigd om voor de stichting aan te ----nemen alle schenkingen en legaten, welke aan de stichting worden gedaan, zonder --dat daaraan voor de stichting bezwarende lasten zijn verbonden, alsmede om de -----akten te tekenen en alles te verrichten wat daartoe verder vereist mocht worden.------5 Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de stichting en -die van bestuursleden enJofpersoneel. Bij (mogelijke) strijdigheid van belangen van
een bestuurslid en de stichting dient het betreffende bestuurslid dit te melden aan het
bestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslagingen --------------besluitvorming terzake te onthoudt;n. ---------------------------------------------------------De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.------------------------------------------------------6 Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of --meer van haar bestuurders, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd indien
en voorzover de statuten hierin voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging --mag niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van -belangen zich voordoet. -------------------------------------------------------------------------7 Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het
verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en---------1) leden van het bestuur enJofhaar medewerkers enJof indien van toepassing, de --leden van het toezichthoudend orgaan, de leden van een adviesraad, en de leden
van een wetenschappelijke raad; ----------------------------------------------------------II) rechtspersonen waarvan de hierboven onder i en ii genoemde personen ----------bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. ------------------------------------Vergaderingen en besluitvorming ----------------------------------------------------------------.1\rtikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------1 Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en zoveel vaker als tenminste twee
leden van het bestuur dit verlangen. Een vergadering moet worden gehouden binnen
vier weken nadat het desbetreffende verzoek is gedaan. -----------------------------------2 De bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter met inachtneming van een oproepingstermijn van zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering --niet meegerekend. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de
vergadering de te behandelen onderwerpen. ------------------~------------------------------3 De vergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde in de oproeping vermeld. 4 De directeur van de stichting zal in de regel toegang hebben tot de bestuurs- ----------vergaderingen, en aldaar een adviserende stem hebben. Wanneer op de vergadering onderwerpen besproken worden die het functioneren van de directeur en zijn ----------
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rechtspositie en honorering betreffen, zal de directeur in ieder geval niet aanwezig --zijn en geen adviserende stem hebben.--------------------------------------------------------5 Indien het bepaalde omtrent de wijze van oproeping of termijn van oproeping niet in
acht genomen is kunnen geldige besluiten slechts worden genomen in een ------------bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of - overeenkomstig het ---dertiende lid - vertegenwoordigd zijn.---------------------------------------------------------6 Van de beraadslagingen en de besluiten in de bestuursvergadering worden notulen --gehouden, welke worden vastgesteld op de volgende bestuursvergadering en ten ----blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de betreffende ---vergadering. ---------------------------------------------------------------------------------------7 Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich vóór het desbetreffende voorstel uitspreken, middels schriftelijke verklaring, ---telefax, E-mail of andersoortig communicatiemiddel. De directeur ontvangt in dat ---geval tegelijkertijd dezelfde informatie als de bestuursleden. -----------------------------Van één en ander wordt aantekening gehouden in het verslag van de eerstvolgende -bestuursvergadering, onder bijvoeging van de ingekomen reacties. ----------------------8 Behoudens het in deze statuten anders bepaalde, beslist het bestuur met meerderheid
van stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. --Ieder bestuurslid heeft één stem. ---------------------------------------------------------------9 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een ----schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de ---------stemming verlangt. -------------------------------------------------------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. --------------------10 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de -------voorzitter.------------------------------------------------------------------------------------------1l Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal ----------bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is. -------------------------------------12 Bij afwezigheid van de voorzitter en diens plaatsvervanger wijzen de aanwezigen een
bestuurslid tot voorzitter van de bestuursvergadering aan.---------------------------------13 Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts bij --schriftelijke volmacht verleend aan een ander bestuurslid, betrekking hebbende op --één bepaalde vergadering met benoemde agendapunten, welke volmacht bij de ------aanvang van de vergadering aan de voorzitter der vergadering moet worden overlegd.
Een bestuurslid kan niet meer dan één volmachtstem uitbrengen. ------------------------Directeur en personeel ------------------------------------------------------------------------------Artikel 9-------------------------------------------------------------------------------------------------l Het bestuur is bevoegd een directeur alsmede de onder de directeur ressorterende ---functionarissen te benoemen casu quo te ontslaan met inachtneming van de daarvoor
binnen "Operation Mobilization" geldende richtlijnen. Voor de benoeming casu quo het ontslag van een directeur geldfbovendien dat dit in gezamenlijkheid met de -----vertegenwoordiger van het internationale OM-leiderschap wordt besloten.-------------Bij onvrijwillig ontslag van de directeur wordt het personeel in dienst van de ---------stichting gehoord.---------------------------------------------------------------------------------2 Benoeming en ontslag van (bepaalde) personeelsleden is door het bestuur aan de ----directeur gedelegeerd. ----------------------------------------------------------------------------
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Het bestuur legt de taak van de directeur en de overige personeelsleden in een -------functiebeschrijving vast. De rechtspositie van de directeur en de overige --------------personeelsleden van de stichting worden bij schriftelijke overeenkomst door het -----bestuur geregeld.----------------------------------------------------------------------------------4 Het bestuur kan schriftelijke machtiging geven aan de directeur en andere ------------personeelsleden om de stichting rechtsgeldig te verbinden en kan zowel aan de ------directeur en plaatsvervanger als aan de administrateur tekeningsbevoegdheid --------verlenen. Aard en omvang van dit mándaat wordt vastgelegd in een aparte ------------schriftelijke instructie. ---------------------------------------------------------------------------Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording -----------------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.---------------------------2 Over elk kwartaal wordt een rapportage gemaakt van de werkelijke uitgaven en -----inkomsten ten opzichte van de begroting. Deze rapportage wordt in de eerst volgende
bestuursvergadering besproken.----------------------------------------------------------------3 In een vergadering, welke uiterlijk in de zesde maand na afloop van het boekjaar ----wordt gehouden, legt de directeur een jaarverslag aan het bestuur voor. In dezelfde -vergadering legt de directeur een door een registeraccountant gecontroleerde ---------jaarrekening over aan het bestuur. -------------------------------------------------------------4 Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur strekt de directeur tot décharge ----over het door hem gevoerde financiële beheer in het afgelopen boekjaar, voorzover -uit die boeken blijkt. -- --------------------------------------------------------------------------5 In een vergadering, welke uiterlijk in de twaalfde maand van een boekjaar wordt ----gehouden, legt de directeur een begroting voor het komende boekjaar aan het bestuur
voor. Deze begroting, waarin het beleid en de financiële richtlijnen duidelijk dienen te zijn beschreven, wordt voor het begin van het nieuwe boekjaar door het bestuur --vastgesteld. ----------------------------------------------------------------------------------------6 In verband met de continuïteit van de activiteiten dient het bestuur een meerjaren ---begroting op te stellen, waaruit het beleid op lange termijn zichtbaar wordt. ----------7 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige ---------aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen -----kunnen worden gekend. -------------------------------------------------------------------------8 Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden zeven jaren lang -te bewaren. ----------------------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging en ontbinding ------------------------------------------------------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------1 Indien in het bestuur een voornemen bestaat de statuten te wijzigen of de stichting te
ontbinden wordt een schriftelijk voorstel voorbereid. Over dat voorstel wordt overleg
met het personeel in dienst van de stichting gevoerd voordat besluitvorming in het --bestuur plaatsvindt.-------------------------------------------------------------------------------2 Het bestuur is bevoegd een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van
de stichting te nemen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met -tenminste twee derde (2/3) meerderheid van de, stemmen in een vergadering waarin -alle bestuursleden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, met inachtneming van ---artikel 8 lid 11. -------------------------------------------------------------------------------------
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Als de op in lid 2 bedoelde vergadering niet alle bestuursleden aanwezig zijn, wordt
onmiddellijk een nieuwe bestuursvergadering geconvoceerd, die tenminste drie en -ten hoogste zes weken later plaatsvindt. Op deze vergadering kan over het voorstel een besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden met -----tenminste twee derde (2/3) meerderheid van stemmen, met inachtneming van artikel
8 lid 1!. -------------------------------------------------------------------------------------------De wijziging van statuten komt bij notariële akte tot stand. ------------------------------De artikelen 2, 3 en dit lid vàn artikel 11 zijn niet voor wijziging vatbaar.-------------Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Een ------eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening zal door het bestuur primair -------worden bestemd voor een van de andere onderdelen van Operatie Mobilisatie -------internationaal en secundair aan een het algemeen nut beogende instelling waarvan de
doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met die van de stichting.--------------------In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten ---blijken dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing geeft alsmede de --vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden ---besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. -------------------------------

Reglement----------------------------------------------------------------------------------------------

1\.rtikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies en is bevoegd voor deze en voor ---aangelegenheden die verdere regeling behoeven, een reglement vast te stellen en te -----wijzigen bij een besluit dat wordt genomen met twee derde (2/3) meerderheid van-------stemmen.-----------------------------------------------------------------------------------------------Slotbepalingen-----------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Roden, gemeente Noordenveld, op de datum in het --hoofd van deze akte gemeld. ------------------------------------------------------------------------De zakelijke inhoud is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. ---------------De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdi!
van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.---------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon
en mij, notaris, ondertekend. -----------------------------------------------------------------------(volgt ondertekening)
'I
EG EVEN VOOR AFSCHRIF1

. \ ! ,'

:q11
1

1 {'(

' :

\/

i

