
6 Elanco stemmen worden beschouwd als niet te ziin uitoebracht.
7 In alle geschillen omtrent stêmmingen beslist de voorzittêr van de vergadering. ----
Bestuur:defunqefen
Artikê|7
Eên bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden of indiên de bestulrder een rechtspersoon is, door haar ----------,

ontblnding of indien zi j  ophoudt te bestaan;
b door het verl ies van hêt vÍ i le beheer over z. jn veÍmoger.

bestLuÍders vóór de sremm.ng een schriftêlUke stêmming verlanger ---
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gêsloten briefjes. --

c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikêl 3 bedoelde roostef van aftrêden),
d. door ontslag hem verlêend door de gezamenlijke overige bestuurders; ----------------,
ê. door ontslag op grond van artikel 2 298 Burgerltlk Wetboek. -------

2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles ---
betrêffende de weÍkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit -
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een adminishêtle te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheidên en andere gegevensdragerc op zodanige wijze le -.
bewaren, dat daaruit te allen tijdê de rechten en verplichtingen van de stichting ---
kunnen wordel gekeld

3. Hêt bestuur is verp licht jaarlil ks binnen zes maandên na afloop van het boêkjaêr de
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papièr te .'---
stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden -,--------
onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, êccountênt--
administratiecons!lent dan wêl een andere deskundigê in de zin van art ikel 2:393 ---
Eurgeflijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zrjn ondezoek verslag ! t aan
het bestuur en geeft de uitslag van zrjn ondezoek weer in eên verklaring omtrent dê

woroen gemaaKl ----------

Vertêoenwoordiqinq
ArtikelS ---.**
1. Het bêstuur vertegenwoordigt de stichting. -------
2 Indien he1 bestuur bestaan uit één bestuuÍslid, dan is dit bestuurslld zelfstandio --.-

bevoegd. Indien het bestuu. bestaat uit twee of ÍêeÍ bestuuÍsteoen, daa komfde -.
vêrtegenwooÍdigingsbêvoegdheid mede toe aan twee gezamenlijk handelende --
bestuurderc.
Tegên een handelen in strijd met aÉikel4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep ----
woí0êr gedaan

4. Het bestuuÍ kan volmacht verlenen aan één of meet bestuurdeÍs alsook aan ----,
dêrden, om de stichting binnen de grenzen van diê volmacht te vertegenwoordigen.-

Boekiaaren iaarst!kken
Artikel I -
'1. Het boeklaar van de stichting is geljk aan het kalenderjaar

getrouwheld van de in het vorige lid bedoelde stukken.------,
4. Het bestuur is verpl ichl de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en

andere gegêvênsdragers gedurende zevên jaren te bewaren.----*....
5. De op een gegevensdrager aangebrachtê gegevens, uitgezonderd de op papier ---

gestelde balans en staat van batên ên lasten, kunnen op êen andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de ovêrbrenging geschiedt
metju ste en volledige weêrgêve der gegevens en deze gegevens gedurende de --
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen rêdelijke Ujd leesbaar kunnen ------

Reqlement
Artikêl 10
1 Hêt bestuur rs bevoegd een reglement vast te stellen, waatin dre onderweÍpen -------

worden geregeld die naar het oordêêl van het bestuur (nadere) regeling behoeven.,
2.
3.

Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is bevoêgd het reglement te wÍzigen ofte beèindrgen.
Op de vaststelling, wijziging en bee ndiging van hêt reglement is het bepaalde n --
art ikel 11 l id 1 van toepass ng.

Statulenwiiz qrno---.


