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AFSCHRIFT
ENER AKTE, HOUDENDE ALGEHELE 

STATUTENWIJZIGING

van

de Stichting, 
genaamd:

Stichting StartUp4Kids Foundation
(voorheen genaamd: Stichting Proninos)

akte d.d. 12 februari 2016



Heden, twaalf februari tweeduizend zestien (12-02-2016),-------------------------
verscheen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris te--------
Vlaardingen:------------------------------------------------------------------------------------------
mevrouw Catharina Maria Visser, geboren te Schiedam op achtentwintig-
februari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3135 KH---------------
Vlaardingen, van Linden van den Heuvellsingel 10, zich identificerende-----
met haar paspoort met kenmerk NR3R0JC81, uitgegeven te Vlaardingen— 
op tweeëntwintig augustus tweeduizend veertien, geregistreerd partner.—
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het op vijf----------------
respectievelijk zes respectievelijk twaalf juni tweeduizend zestien buiten—  
vergadering genomen besluit van het bestuur van de Stichting: Stichting— 
Proninos, statutair gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende te 3135—  
KH Vlaardingen, van Linden van den Heuvellsingel 10, ingeschreven in—  
het Handelsregister onder nummer 24478049, - bij welk besluit zij tevens—
is gemachtigd tot het passeren van deze akte - de statuten van de------------
stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als--------
volgt:----------------------------------------------------------------------------------------------------
S T A T U T E N  :----------------------------------------------------------------------------------
Naam, Zetel en Duur.-----------------------------------------------------------------------------
Artikel 1.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting StartUp4Kids Foundation.—
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Vlaardingen.-------------------------------
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.------------------------------------
Doelstelling.------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting heeft ten doel:----------------------------------------------------------------

het (doen) organiseren van scholingsprojecten die met name gericht—
zijn op het bieden van aanvullend onderwijs aan kinderen in---------------
ontwikkelingslanden en in Nederland, en voorts al hetgeen met een en- 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk— 
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.-----------------------------------

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:---------
a. het verwerven van goederen en financiën;-----------------------------------
b. het doorzenden van goederen en financiën naar de betreffende—

scholingsprojecten;--------------------------------------------------------------------
c. het onderhouden van contacten met instellingen en personen die—

bij de verwerving en de verzending van goederen en financiën------
behulpzaam kunnen zijn;------------------------------------------------------------

d. alle overige wettige middelen.-----------------------------------------------------
3. De stichting heeft geen winstoogmerk, (overtollige) baten zullen----------

worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling.-----------------
Vermogen.--------------------------------------------------------------------------------------------



Artikel 3.-----------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting kan beschikking over vermogen krijgen door:-------------------------
a. aan haar te verstrekken subsidies en bijdragen;---------------------------------
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;-----------------------------------------------
c. uit haar vermogen voortvloeiende opbrengsten;----------------------------------
alsmede op alle andere wettige wijzen.----------------------------------------------------
De stichting is bevoegd erfstellingen slechts te aanvaarden onder het--------
voorrecht van boedelbeschrijving.-----------------------------------------------------------
Bestuur.------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te-----------

bepalen aantal van tenminste drie personen.--------------------------------------
2. Het bestuur vult zichzelf aan met inachtname van hetgeen in de----------

statuten is vermeld.--------------------------------------------------------------------------
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een--------

penningmeester. Eén persoon mag meer dan één van deze functies—  
vervullen.----------------------------------------------------------------------------------------

4. In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt door de oprichters het-----
aantal bestuursleden vastgesteld en worden de bestuursleden------------
benoemd.----------------------------------------------------------------------------------------

5. Is er een vacature ontstaan zonder dat daarin is voorzien, dan dienen
de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk een opvolger te—  
benoemen.---------------- ---------------------------------------------------------------------

6. Besluiten omtrent benoeming en functieverdeling der bestuursleden—
dienen genomen te worden met een meerderheid van tenminste---------
twee/derde van het aantal door alle bestuursleden uit te brengen--------
stemmen.----------------------------------------------------------------------------------------

7. Het bestuur blijft bevoegd rechtsgeldig als zodanig op te treden,----------
ongeacht het aantal vacatures----------------------------------------------------------

8. Tot bestuurslid zijn niet zij benoembaar die nog niet de leeftijd van—
achttien jaar hebben bereikt.-------------------------------------------------------------

9. Aan bestuursleden kan geen beloning worden toegekend. Kosten-------
worden aan de bestuursleden op vertoon van de bewijsstukken----------
vergoed.------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuursvergaderingen en Bestuursbesluiten.------------------------------------------
Artikel 5.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. leder kalenderhalfjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.—— ■
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer—  

de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden- 
daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan- 
de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk—  
verzoek geen gevolg geeft, in dier voege, dat de vergadering kan—— ■ 
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker— 
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van -
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de vereiste formaliteiten.-------------------------------------------------------------------
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2-----

bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag- 
der oproeping en die der vergadering niet meegerekend door middel—  
van oproepingsbrieven.--------------------------------------------------------------------

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de------
vergadering, de te behandelen onderwerpen.-------------------------------------

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle—  
aan de orde komende onderwerpen mits met algemene stemmen, ook- 
al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen—  
en houden van vergaderingen niet in acht genomen.--------------------------

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----------

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden—
door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de----------
voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en-------
getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en-----------
secretaris hebben gefungeerd.----------------------------------------------------------

8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen—
indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering------
aanwezig of schriftelijk vertegenwoordigd is.--------------------------------------
Een bestuurslid kan zich ter vergadering enkel door een---------------------
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een------
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering:-------------
voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één------
medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.-----------------------------------

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle------
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per telefax—
hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder-------
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een--------
relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de- 
notulen wordt gevoegd.--------------------------------------------------------------------

10. leder bestuurslid heeft uit hoofde van die functie het recht op het---------
uitbrengen van één stem.-----------------------------------------------------------------
Voorzover deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven--------
worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid der- 
geldig uitgebrachte stemmen.-----------------------------------------------------------

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de-------
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der--------------
stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.-------------------------------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.—

12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.----------
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,—



beslist de voorzitter.-------------------------------------------------------------------------
Bestuursbevoegdheid.---------------------------------------------------------------------------
Artikel 6.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.----------------------
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het-------

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.---------------------
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten,----------

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares--------
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling— 
voor de schuld van een derde verbindt.----------------------------------------------

Vertegenwoordiging.------------------------------------------------------------------------------
Artikel 7.-----------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur—
alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.----------------------
Einde bestuurslidmaatschap.------------------------------------------------------------------
Artikel 8.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:-----------------------------------------------------

door overlijden van een bestuurslid; verlies van het vrije beheer over—  
diens vermogen en door opzegging.--------------------------------------------------

2. Opzegging door een bestuurslid dient te geschieden op een termijn—
van tenminste één maand.----------------------------------------------------------------

Boekjaar en Jaarstukken.-----------------------------------------------------------------------
Artikel 9.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.^---------------
2. Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der 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 en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een-
rapport van een registeraccountant of een accountant------------------------
administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden.--------------

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.-------------------------
Reglement.-------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 10.---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die----------

onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat-
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.---------
Statutenwijziging:-----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11.----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.-------------------------------

Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van—
tenminste twee/derde van het aantal door alle bestuursleden uit te------
brengen stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.—

2. De wijziging dient bij notariële akte tot stand te komen.-----------------------



Ontbinding en Vereffening:---------------------------------------------------------------------
Artikel 12.----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te—

nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.----------
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot------

vereffening van haar vermogen nodig is.--------------------------------------------
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.----------------------------------------
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de-----

stichting inschrijving geschiedt in het Handelsregister.------------------------
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten------

zoveel mogelijk van kracht.---------------------------------------------------------------
6. 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 soortgelijke doelstelling als de-----------
doelstelling van de Stichting heeft.----------------------------------------------------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de-
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste- 
vereffenaar.-------------------------------------------------------------------------------------

Slotbepaling:-----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 13.---------------------------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten of een eventueel—
vastgesteld reglement niet voorzien, beslist het bestuur.-------------------;--------
Slotverklaring.-------------------------------------------------- — :------------------------------
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat van voormeld----------------
bestuursbesluit blijkt uit drie door de bestuurders ondertekende-----------------
verklaringen, die aan deze akte worden gehecht (Bijlage).-----------------------
WAARVAN AKTE, is verleden te Vlaardingen op de datum als in het hoofd
van deze akte vermeld.--------------------------------------------------------------------------
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is—
aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen-------
persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte- 
te hebben kennis genomen, op volledige voorlezing van de akte geen prijs-
te stellen en met beperkte voorlezing in te stemmen.--------------------------------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,------
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.------------
(Volgt ondertekening)





Bestuursbesluit

De ondergetekenden:

1. Catharina Maria Visser, geboren te Schiedam op achtentwintig februari 
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3135 KH Vlaardingen, van Linden 
van den Heuvellsingel 10, gehuwd,

2. Lena Jacoba Polderman-Visser, geboren te Leeuwarden op zestien augustus 
negentienhonderd zesenveertig, wonende te 8806 KJ Achfum (gemeente 
Franekeradeel), Oosterstraat 15,

3. Silvester Koot, geboren te Utrecht op acht november negentienhonderd 
drieënzeventig, wonende te 3454 GB De Meern (gemeente Utrecht), Marelaan 55,

in aanmerking nemende dat:

1. de ondergetekenden tezamen het volledige bestuur vormen van de Stichting: 
Stichting Proninos, statutair gevestigd te Vlaardingen, kantoorhoudende te 
3135 KH Vlaardingen, van Linden van den Heuvellsingel 10, ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 24478049, hierna te noemen: de "Stichting11:

2. op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 9 van de statuten van de Stichting het 
bestuur van de Stichting buiten vergadering, mits alle bestuursleden in de 
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per telefax hun mening te uiten, hetgeen blijkt 
uit de ondertekening van dit besluit;

besluiten:

statutenwijziging
a. de statuten van de Stichting te wijzigen conform het door Van Gastel Notarissen te 

Vlaardingen opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als 
kenmerk dossiernummer 2007.017782.02;

b. mevrouw Catharina Maria Visser aan te wijzen om de notariële akte van 
statutenwijziging te tekenen.

Dit besluit komt tot stand, zodra het rechtsgeldig door alle bestuurders van de Stichting is 
getekend. Het is niet vereist dat alle ondertekenaars hetzelfde exemplaar van dit besluit 
ondertekenen. Indien ondertekening op verschillende exemplaren van dit besluit geschiedt, 
vormen de desbetreffende exemplaren tezamen één besluit

Getekend te
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