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STATUTENWIJZIGING
(Stichting Habitat for Humanity Nederland)

Heden, vijf juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Mr Edzo Hommo
Huisman, notaris te Heemstede
mevrouw Jennifer Sharon Lemke, geboren te Culemborg op elf februa
negentienhonderd een en zeventig, wonende te 4101 BH Culemborg, Slotstraat 14,
zich legitimerende met een paspoort nummer NV4LLDFL9, ongehuwd en niet ----geregistreerd als partner,
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: Stichting
Habitat for Humanity Nederland, statutair gevestigd te Haarlem, met adres:--------Gatwickstraat 1 te 1043 GK Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onderdossiern ummer 412261 82,
hierna te noemen: "de stichtinq"
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde
- dat de stichting is opgericht bij akte verleden op zeven en twintig april -----:---negentienhonderd drie en negentig;- dat de statuten laatstelijk algeheel zijn gewijzigd bij akte verleden op zeven en -twintig juni tweeduizend acht voor Mr H.E.M. Faasen, notaris te Amsterdam; ---- dat blijkens de aan deze akte te hechten notulen het bestuur van de stichting,--in zijn vergadering van achttien april tweeduizend negentien, conform het -----bepaalde in artikel 13 van de huidige statuten, heeft besloten tot wijziging van -de statuten als hierna vermeld;
- dat met ingang van heden de statuten van de stichting zullen luiden als volgt: --NAAM EN
Artikel 1
1. De Stichting is genaamd: STICHTING HABITAT FOR HUMANITY
NEDERLAND
2. Zij is gevestigd te Amsterdam
3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd
Artikel 2
De Stichting heeft ten doel
Het structureel verbeteren van de leef- en woonomstandigheden van gezinnen en kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden in samenwerking met de lokale-Habitat vestig ing en/of partnerorganisatie
Het geven van voorlichting teneinde bewustwording te creëren over de--wereldwijde huisvesti ngsproblematiek
De Stichting wil deze doelen bereiken door:
Fondsen te werven voor het (mede-) financieren van projecten voor --------projecten wereldw'ljd ;
deelnemers te werven voor- en uit te zenden op zogenaamde bouwreizen -naar Habitat projectlocaties
De Stichting werkt vanuit een christelijk-oecumenische grondslag
GELDMIDDELEN, BOEKJAAR, JAARREKENING
Artikel 3
De geldmiddelen bestaan uit:
a. de door donateurs te storten bedragen alsmede uit fondsen welke de stichting -door middel van publiciteit, campagnes en acties tracht te verwerven;--------------
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subsidies, giften, legaten en erfstelli ngen;
c. gelden, verkregen op niet met de Wet in strij d zijnde wijzen
Artikel 4
De geldmiddelen van de Stichting worden door de zorg van het bestuur---------bijeengebracht. ---De geldmiddelen worden beheerd door het bestuur
Het boekjaar van de Stichting loopt van één juli tot en met dertig juni van het:volgende jaar
Na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester binnen zes -----------maanden een jaarverslag over dat boekjaar opgemaakt en aan het bestuur---:
voorgelegd, welk jaarverslag dient te zijn ingericht overeenkomstig de RJ-----Richtlijn 650 "Fondsenwervende organisaties". Het bestuur legt de bedoelde --'
rekening en verantwoording ter controle voor aan een certificerend accountant.,
De jaarverslaggeving zoals omschreven in de RJ-Richtlijn 650
"Fondsenwervende organisaties" is openbaar en dient binnen zes maanden na.
afloop van het boekjaar, desgewenst tegen betaling van de kosten voor----------.
reproductie, voor geïnteresseerden beschikbaar te worden gesteld en op de-*website van de Stichting te worden geplaatst
BESTUU
Artikel 5
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot--.
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit -wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.-3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomstelt, ------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 het besluit wordt genomen met algemene stemmen --van alle in functie zijnde bestuurders
Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste v'rjf en ten hoogste acht-------.
natuurlijke personen; het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld.-------.
Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie-of vergelijkbare relaties
bestaan
De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur voor de duur van-.
drie jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
bedanken, overlijden of onder curatelestelling;
faillissement van of surséance van betaling verleend aan het betrokken --bestuurslid of het van toepassing worden van de wettelijke schuldsanering op een bestuurslid ; --:----verloop van een termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd, casu quo--eerder aftreden volgens rooster;--ontslag door het bestuur; het ontslag dient te worden gemotiveerd;----------het ontstaan van een nauwe familie- of vergelijkbare relatie tussen-bestuursleden. ----Bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch--onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke ve rgoeding ---voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Alle aan de
bestuursleden betaald.e.vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening*opgenomen en toegelrcht.--__-8. a. Bestuurders van de Stichting mogen niet zijn bestuurder, oprichter, ----------aandeelhouder, toezichthouder of werknemer; -----------
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- van een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden ----middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat:
- van een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld-waardeerbare rechtshandelingen verricht;
- van een entiteit waarmee de Stichting statutair- direct of indirect
verbonden is.------b. Het bepaalde in sub a geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de---

Stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangendeentiteit) met dien verstande dat
de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en----------voordracht tot benoeming van het bestuur van de Stichting is ---------toegestaan tot ten hoogste een/derde van het aantal bestuursleden;--niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit
de onder sub a van dit artikel genoemde personen
De hier in lid a bedoelde bestuursleden mogen de Stichting niet
vertegenwoordigen
c. Het bepaalde in sub a en sub b geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de instelling en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals ---bedoeld in RJ-Richtl'rjn 650 "Fondsenwervende organisaties"
Artikel 6
Het bestuur wijst uit haar midden aan een voorzitter, een secretaris en een -----------penningmeester
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7 ----------1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of----door twee bestuursleden, waarvan één de voorzitter of d e penningmeester ís.--2. De Stichting kan worden vertegenwoordigd door één van de leden van het-----bestuur of één of meer derden indien en voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen
Artikel B
ln alle gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid---van het bestuur dient het betreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het------desbetreffende lid dient zich van de beraadslagingen ter zake te onthouden. Dit
lid komt bij de besluitvorming geen stemrecht toe en de aanwezigheid van het -lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is ----ln alle gevallen waarin de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of --meer leden van het bestuur kan de stichting slechts door het bestuur worden---vefiegenwoordigd, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het*-tegenstrijdig belang met de Stichting bestaat niet bevoegd zijn of gemachtigd -kunnen worden namens de Stichting de desbetreffende handelingen te
verrichten
Onder verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten-van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en ----leden van het bestuur en/of medewerkers van de stichting;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de ---hierboven onder sub a genoemde personen;
rechtspersonen waarvan de hierboven sub a en b genoemde personen-----bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder ziin ----VERGADERINGEN
Artikel 9
Het bestuur vergadert tenminste één maal per jaar en voorts zo dikwijls de---voorzitter dit nodig oordeelt.
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Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek - onder opgave van de te----------behandelen punten - van tenminste één bestuurslid verplicht tot het
bijeenroepen van een bestuursvergadering op een term'rjn van niet langer dan -.
veertien dagen, lndien aan het ver2oek nièt wordt voldaan, kan de verzoeker--zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ----bestuursvergadering bijeenroept, op welke vergadering alsdan over bedoelde:.
punten rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
De bestuursleden worden tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk ----onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen.
lndien in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over-alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is niet voldaan aan het-bepaalde in lid 3.--Van een vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering.
dan wel in een volgende vergadering worden vastgesteld
BESLUITVORMINGAdikel 101. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de -.
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering in persoon aanwezig-
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Rechtsgeldige besluiten kunnen voorzover in deze statuten niet anders is ------bepaald, slechts worden genomen indien de meerderheid van de leden of de--vertegenwoordigers van het gehele bestuur voor het te nemen besluit stemt. --leder bestuurslid heeft één stem
4. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
bestu u rslid laten vertegenwoord igen
5. Stemmingen kunnen mondeling of schriftelijk worden genomen. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over
personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan -beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht tezljn verworpen.
4. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, ---mits schriftelijk, per telex, per telefax of e-mail en met eenparigheid van
stemmen van alle bestuursleden
ADVISEU
Artikel 11-------*Het bestuur kan zich, ter voorbereiding of ter uitvoering van zijn taak, doen------adviseren door een of meer adviseurs
Een adviseur kan geen lid zijn van het bestuur
Adviseurs kunnen op verzoek de vergaderingen van het bestuur bijwonen; zij-hebben daarin geen stemrecht
REGLEMENTEN
Artikel 12Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, zulks met een --meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten of de wet en hebben -geen werking jegens derden
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 131. Het bestuur is bevoegd de statuten te w'tjzigen of de Stichting te ontbinden; ----statutenwijziging wordt in een notariële akte neergelegd
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Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een------vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zin, -----zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat
3. De vereffening van de ontbinding geschiedt, tenzij deze door een derde is-----opgedragen, door het bestuur
Een batig saldo dat resteert na liquidatie en vereffening van het vermogen van-de ontbonden stichting moet ter beslissing van de vereffenaars worden
bestemd ten bate van een instelling met een doel dat met het doel van de-----ontbonden stichting in overeenstemming is, welke instelling de status van -------Algemeen Nut Beoogende lnstelling moet hebben dan wel worde
overgedragen aan een door de lnspecteur Registratie en Successie als
algemeen nut beogende instelling gerangschikte rechtspersoon
lngeval van een juridische fusie of splitsing mag het vermogen van de stichting slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de -fusie of splitsing was voorgeschreven
VolmachtVan voorschreven volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze akte --zal worden gehecht.
dentiteit compa rante -----De identiteit van de comparante is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van---een legitimatiebewijs, waarvan een kopie wordt aangehecht.
De comparante is mij notaris bekend
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Heemstede, op de datum in het hoofd----dezer akte gemeld
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De comparante verklaarde de inhoud der akte te kennen en op volledige voorlezing
geen prijs te stellen
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door--de comparante en vervolgens door mij, notaris
volgt ondertekening
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