
tll Dossiern umme r: 2014.0142.O7 /BG / AD

De ondergetekende, mr. Lambertus Johannes Maria van Gemert, notaris te Arnhem, verklaart

hierbij dat hij zich er naar beste kunnen van heeft overtuigd dat de statuten van de stichting:

St¡chting Live Build, met statutaire zetel te Utrecht, na wijziging bij akte, op 19 januari 2015 voor

hem verleden, luiden als volgt:

Ondertekend te Arnhem op 20janua 015.

ne.m, pleets na yutiilç, duur

van de stichting is: Stichting L¡vÊ &¡lld.l.I

1.2.

1.3.

De stichting is gevestigd te Utrecht

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doclstclling

De doelstelling van de stichting is: het (financieel) ondenteunen van de bevolking in (on-

der meer maar niet uitsluitend) Afríka om hen daardoor een betere toekomst te bieden.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het inzamelen van geld (in Nederland) voor

het bouwen van huizen en alle andere middelen die het bovenstaande doel kunnen be-

werkstelligen

De stíchtíng b*ogt niet het maken van winst.

2.1.

2.2.

2.3.

het bestuur & zijn samcnstclling

3.1. Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijk-

heid voor het realiseren van het doel van de stichting.

1'2. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal leden;

het aantal bestuursleden &draaglten minste dríe.

3.3' Ook als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd;

maar het moet wel zo spoedig mogelijk in de vacaturc(s) voorzien.

3.4. Het bestuur benoemt zelf ziin nieuwe bestuursleden.

3.5. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een

van

>k



penn¡ngmeester; de functie van voorzitter is niet met een andere functie verenigbaar.

3.6. Ten mínste twee / derde van het aantal bestuursleden is geen familie van elkaar tot en

met de derde graad of woont met elkaar samen.

3.1. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan be-

stuursleden kan geen vacatie.of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden

gemaakte onkosten kunnen wel worden vergoed.

4.r.

4.2.

+3-

4.4-

de duur van het bestuurslidmaatschap

De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van twee jaaç zij zijn daarna

meteen onbeperkt opnieuw benoembaar. -

Het lid van het bestuur dat in een tussentijdse vacature aangewezen wordt, zal dezelfde

functie bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd.

Het bestuurslídmaatschap eindigt:

a- door het verstrijken van de periode waaryoor het bestuurslid is benoemd;

b. doorzelfgenomenontslag;

c. tengevolge van ontslag door het bestr¡ur -

d. door onder curatele stellíng of faillissement van het bestuurslid;

e. door overlijden van het bestuurslid.

Het geven en het nemen van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief.

vcrgaderingen van het bestuur

5.r. Het bestuur vergadert bij voorkeur tweemaal per jaar, en verder zo vaak als de vooaitter

of ten minste twee andere beluursleden dat nodig vinden.

5.2. De secretaris of de bestuursleden die het houden van een vergadering nodig vinden, roe-

pen de leden van het bestuur voor een vergadering bijeen met inachtneming van een ter-

mijn van ten minste zeven dagen, waarbij die van oproeping en van vergadering niet mee-

tellen.

5.3. Bij de uitnodiging voor een vergadering moet de agenda van de te behandelen onderwer-

pen gevoegd worden.

54. De voozitter van het bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afi,vezigheid wijst het bestuur

een van zijn andere leden aan om de vergadering te leiden.

5.5. De secretaris van het bestuur of een door de voorzittervan de vergadering aan te wijzen

ander beluurslid maakt de notulen van elke vergadenng.

5.6. De notulen van een vergadering mo€ten op de eerstvolgende bestuursvergadering vast-

gesteld worden; als blijk daarvan moeten die notulen op die vergadering door vooaitter

en secretaris ondertekend worden.



6.r

besluiWorming door hct bestuur

Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als de meederheíd van zijn leden aanwezig

7

of vertegenwoord igd is.

6.2. Als het in lid I van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mo-

gen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur besluíten op de hierboven genoemde

wijze een nieuwe vergadering biieen te roePen, die ten minste veertien maar ten hoogste

achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede ver-

gadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten min-

ste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachæ stemmen, ongeacht het aantal

aanwezige leden van het bestuur'

63. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt het bestuur ziin besluiten met gewone

meerderheid van stemmen

64 leder bestr¡urslid heeft één stem. Alle stemmen ziin van çliike waarde. -'-

6.5. Ook buiæn vergadering kan het bestr¡ur besluiten nemen; zo'n besluÍt kan echter alleen

maar tot stand komen als alle leden zich per briefi teleåx, emaif, of ander schriftelijk

communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren'

bcpcrking ven de bcstuursbcvoc¡dhcdan

Het bestuur is wel bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het ved<riiçn, ver-

vreemden of be¡¡raren van registeryoeder€n, maar nid fot' het sluiten ven oveßrnkom-

sten waarbij de stichting zich als borg of hoofdeliik med+schuldenares verùindt, zich voor

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde ver-

plicht

Ycrþgenwoordiging

8.1. Het bestuur vertegenwoordi4 de stichting, maat de stichting kan ook worden vertegen-

woord igd door twee gezamenl ijk handelende besù'¡ursleden.

B.z. Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bíjzondere volmacht verlenen aan één of

meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen.

Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publi-

catie in het handelsregister bíj de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is

ingeschreven.

S.3. Een bestuurslid kan in een vergadering slechts één ander lid van het bestuur vertegen-

woordigen en voor de vertegenwoordigde stemmen; de volmacht daarvoor moet schrifte-

lijk worden verleend.

het vermogen van de stichting

9.1. Het vermogen van de stichting wordt onder andere gevormd doon

e. schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten;

b. de opbrengsten van haar activiteiten;

c. de opbrengst van dat vermogen zelf.

9.2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen.



to.r

10.2

de boekhouding & de jaarstukken

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van het
afgelopen jaa r vaststellen.

ìO;J onderjaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven èn
een toelichting op deze stukken.

70.4.

1o'7' Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van mínimaal zeven jaar,

Het bestuur kan, arvorens tot vaststeting van de ín artiker 10.3.hiervoor bedoerde stukken over te gr;;; deze doen onderzoekendoor een door hem aan te wíjzen registeraccountant of accountant_adm i n istratíeco nsu lent. Deze brengiomtrent zijn onderzoe k versraguit aan het bestuur.

ìo'5' ln de bestuursvergadering waarín de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris
verslag uit over de werraaamheden van de stíchting in dat afgeropen jaar. -- - -

lo'6' De penningmeester legt in die vergadering rekening & verantwoording af over het door
hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaanekening heeft vastge-
steld, ís de penningmeester gedéchargeerd.

tl
com missics & weúgroepen

Het bestuur kan commíssies of werkgroepen instellen, die
verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen uítvoeren.

reglementen
Het bestuur mag voor het fi¡nctioneren van zichzelfen van eventuele commissies enwerkgroepen reglementen vaststellen.
Die reglementen mogen niet in stríjd zijn metde wet ofde statuten

bepaalde bestuurstaken onder

12.1

12.2

l3.l

13'2' Als het in lid I van dit artíkel bedoelde guorum níet aanwezíg of vertegenwoordigd is, mo-
gen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur besluíten op de híerboven genoemde
wijze een nieuwe vergadering biieen te roepen, die ten minste veertíen maar ten hoogste
achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede ver-
gadenng kan bedoeld besluít alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht
het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.

13'3' Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijzigingof tot ontbin-
ding van de stichtíng aan de orde komt, moet de agenda - díe dan ten minste twee weken
tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijzi-
ging en de tekst daarvan, ofhet voorstel tot ontbínding bevatten.

13'4' Als het bestuur van de stichtíng besluit de statuten van de stichting te wijzígen, zijn twee
gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de akte met de wijzigingenvan de statu-
ten namens de stichting te ondertekenen. ,--

statutcnwijziging & ontbinding van de richting
Het bestuur kan besruiten om deze statuten te wíjzigen of om de stíchting te ontbínden.Een besluit daartoe kan het bestuur aileen maar nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeerte van het aantar stemmen in een vergadenngwaarin ten min_ste drie/vierde gedeerte van het aantal bestuursreden aanwezigof vertegenwoordigd is.



ovcr de vereftning van lrct Yermogcn van de stichtin3

ì+t. Na het bestuit tot ontbinding van de stichting moet het bestuur als vereffenaar het ver-

mogen van de stichting liquideren, tenzii het bestuur daartoe anderen heeft aangalezen'

t+2. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2i23 eÌot en met

c van het burgerliik wetboek gestelde eisen'

I4.3' Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een
soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
het algemeen nut beoogt en die een soortgerijke doersteiling als de
doelstelling van de stichting heeft.

14.4. Na afloop van de vereffening moeten dejaarstukken en andere stukken van de ontbonden

stichting ten minste zeven jaar worden beu¿aard door degene die daarvoor door het be
stuur is aengaiúezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder

van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregíster van de Kamer van Koophandel.

ì5.

slotbcpalingen

ln alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur


