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1. De Stichting draagt de naam: Stichting Nationaal Huidfonds.
2. De Stichting heeft haar zetel te Utrecht.
II DOEL
Artikel 2
1. De Stichting heeft ten doel het bestrijden van huidziekten in de meest ruime zin
van het woord en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor en de
kwaliteit van leven van patiënten met een huidziekte.
Bij de verwezenlijking van haar doel zal de stichting zich met name richten op:
- het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en projecten
zorginnovatie waarin de patiënt centraal staat;
- het voorlichten van patiënten, professionals en samenleving over het
voorkomen en behandelen van huidziekten.
2. De Stichting zal haar doelstelling verwezenlijken onder meer door:
a. het bevorderen van klinisch relevant, wetenschappelijk onderzoek;
b. het bevorderen van de ontwikkeling en implementatie van nieuwe
zorgconcepten en projecten zorginnovatie;
c. het bevorderen van voorlichting over en bewustwording van de ziektelast van
huidziekten, bij patiënten, professionals en samenleving;
d. het bevorderen van kennis over en belangstelling voor preventie en zorg op
het gebied van huidziekten door middel van voorlichting en publiciteit;
e. het bevorderen van kennis over huidziekten onder de bevolking en het vestigen
van politieke aandacht op huidziekten;
f. het adviseren van professionals en organisaties die zich op het gebied van haar
doelstellingen bewegen en die de realisatie van de doelstellingen mede zouden
kunnen bevorderen;
g. het beschikbaar stellen van geldmiddelen voor projecten en activiteiten op het
gebied van haar doelstellingen;
h. het bevorderen van de instelling van één of meerdere, bijzondere leerstoelen;
i. het bevorderen van alle overige zaken en werkzaamheden in het kader van
haar doelstellingen;
en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin van het woord verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
III VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
a. donaties, giften en schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. bijdragen van bedrijven in de vorm van een patroonschap;
c. bijdragen van derden aan projecten en activiteiten van het Huidfonds;
d. bijdragen op basis van acties van derden;
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e. overige bijdragen en subsidies;
f. rente;
g. andere inkomsten.
IV ORGANEN
ORGANEN VAN DE STICHTING
Artikel 4
De Stichting kent als organen:
1. een Raad van Toezicht;
2. een Directie (bestuur);
3. een Raad van Advies;
4. een Financiële Auditcommissie.
DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 5
1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht;
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die door de
Raad van Toezicht worden benoemd. Is het aantal leden minder dan drie, dan blijft
de raad bevoegd, doch neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van
zijn ledental. Het aantal leden van de raad wordt, met inachtneming van het in dit
lid bepaalde, door de Raad van Toezicht bepaald.
3. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en stelt, al of niet uit zijn midden, een secretaris aan.
4. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke
kwaliteiten van leden van de Raad van Toezicht beschreven staan.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval nagestreefd dat
de raad beschikt over voldoende competenties op het gebied van beleid en
management, financiën, fondsenwerving en externe communicatie, dermatologie,
wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie, en ook beschikt over een voor de
Stichting relevant netwerk.
Voorts wordt in ieder geval bij de samenstelling van de Raad van Toezicht een
brede maatschappelijke culturele afspiegeling nagestreefd.
5. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk. Wel kunnen leden van de Raad van Toezicht aanspraak maken op
een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte
kosten en de door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden (niet in hoedanigheid
als toezichthouder), alsmede op niet bovenmatige vacatiegelden. Deze
vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Artikel 6
Leden de Raad van Toezicht kunnen geen lid van de Directie of werknemer van de
Stichting zijn. Voorts is het bepaalde in artikel 15 van toepassing.
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Artikel 7
1. De Raad van Toezicht kan een lid van de raad ontslaan wegens verwaarlozing van
zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen
van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad
redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd, mits dit besluit wordt
genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de raad schorsen; de schorsing vervalt van
rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing
overgaat tot ontslag.
3. Een lid van de Raad van Toezicht is benoemd voor een periode – welke maximaal
vier jaar kan zijn - als vastgesteld bij zijn benoeming en is maximaal twee maal
herbenoembaar voor een gelijke periode. De Raad van Toezicht stelt een rooster
vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de Raad van Toezicht en is
bevoegd zodanig rooster te wijzigen.
Artikel 8
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de
Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar
verbonden instelling(en). Hij staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling
van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en
de met de Stichting verbonden instelling(en).
2. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden heeft/hebben
toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en heeft/hebben het recht om te allen
tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de Stichting.
De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Directie doen bijstaan
door de registeraccountant van de Stichting aan wie inzage van de volledige
administratie dient te worden verleend.
3. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens
taak noodzakelijke gegevens.
Artikel 9
1. De Raad van Toezicht dient een zogenaamde financiële auditcommissie in te
stellen.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de financiële auditcommissie vast.
De meerderheid van de leden van deze commissie dient lid van de Raad van
Toezicht te zijn.
3. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken
binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van
de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de
betalingsorganisatie, alsmede het borgen van de status als algemeen nut beogende
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instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
4. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader
geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld,
gewijzigd en aangevuld.
Artikel 10
De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de Directie het
nodig acht(en).
DE DIRECTIE
Artikel 11
1. De Directie bestaat uit één of meer natuurlijke personen met de titel directeur. De
Raad van Toezicht stelt het aantal directeuren vast.
2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke
kwaliteiten van directeuren beschreven staan.
3. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2
benoemd door de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de
directeuren vast. De bezoldiging van de directeuren worden in de jaarrekening
zichtbaar gemaakt en toegelicht.
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst en
ontslagen. Het functioneren van de leden van de Directie wordt jaarlijks door de
Raad van Toezicht geëvalueerd.
Artikel 12
Een directeur kan geen lid van de Raad van Toezicht van de Stichting zijn. Voorts is het
bepaalde in artikel 15 van toepassing.
Artikel 13
1. De Directie is belast met het besturen van de stichting.
2. De Directie is, met inachtneming van het in deze statuten en het directiereglement
bepaalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter
zake van deze handelingen.
3. Er zal door de Raad van Toezicht een directiereglement worden opgesteld
inhoudende de taken en bevoegdheden van de Directie en - indien van toepassing de taakverdeling binnen de Directie.
4. De Directie stelt ten minste op:
- een meerjarig beleidsplan, waaronder begrepen financiële meerjarenramingen;
- een jaarplan;
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- een plan terzake van fondsenwerving;
- een plan ter besteding van haar middelen.
Daarnaast is de Directie verplicht een duidelijke verslaglegging van haar
activiteiten te publiceren.
Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Directie nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid de gehele Directie waar.
Bij ontstentenis of belet van de het enige lid of van alle leden van de Directie wordt
de Directie waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn
bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te
wijzen.
Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in
deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Directie tot:
a. de benoeming en ontslag van de register-accountant;
b. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening, een meerjarig beleidsplan,
waaronder begrepen financiële meerjarenramingen, een jaarplan, een plan
terzake van fondsenwerving, een plan ter besteding van de middelen van de
Stichting;
c. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting
zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen
bedrag te boven gaan;
d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van
strategisch grote betekenis is voor de Stichting, of het aangaan of verbreken
van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote
betekenis voor de Stichting, zulks naar het oordeel van de Raad van Toezicht;
e. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de Stichting;
f. het aannemen van personeel waarvan het salaris boven een door de Raad van
Toezicht vastgesteld bedrag uitgaat;
g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk
aantal werknemers;
i. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in lid 2;
j. statutenwijziging;
k. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
l. de ontbinding van de Stichting;
m. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde
beleidsplannen, waaronder begrepen financiële meerjarenramingen;
n. het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen in kort
geding;
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het uitkeren van gelden;
het verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie;
het wijzigen van bankrelaties van de Stichting en het ter leen verstrekken van
gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een
aan de Stichting verleend krediet dat dor de Raad van Toezicht is
goedgekeurd;
r. alle andere duidelijk door de Raad van Toezicht omschreven en aan de
Directie bekend gemaakte besluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht
heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht
onderworpen zijn.
Het ontbreken van goedkeuring kan niet door of tegen derden worden
tegengeworpen, behoudens ten aanzien van het gemelde in sub i.
Artikel 14
De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Directie. Indien de
Directie bestaat uit twee of meer directeuren, zijn tevens twee gezamenlijk handelende
directeuren bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen.
In het geval sprake is van verstrengeling van belangen van een directeur als in artikel
15 bedoeld, kan die betreffende directeur niet (mede)vertegenwoordigen. Indien op
grond hiervan de Stichting niet vertegenwoordigd kan worden zal de Raad van Toezicht
een zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger ter zake aanwijzen.
Een vertegenwoordigingshandeling van de Directie in strijd met dit artikel kan niet door
of tegen derden worden tegengeworpen.
ONVERENIGBARE FUNCTIE/VERSTRENGELING VAN BELANGEN
Artikel 15
1. De leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Directie mogen niet zijn
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een
instelling waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare
rechtshandelingen verricht.
Voorts mag niet meer dan een/derde van de leden van de Raad van Toezicht en de
leden van de Directie bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders,
toezichthouders of werknemers van een instelling waaraan de Stichting conform
haar doelstellingen de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk,
geheel of gedeeltelijk afstaat.
Het bovenstaande geldt, gezien de doelstellingen van die organisatie, niet met
betrekking tot Stichting Samenwerkende Huidorganisaties, een stichting, met
zetel te Utrecht, kantoorhoudende te Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.
2. Tussen de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Directie onderling
en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Directie mogen geen nauwe
familierelaties bestaan, waaronder begrepen samenwonen of een
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gemeenschappelijke huishouding voeren.
3. Het bestuur en de Raad van Toezicht waken voor verstrengeling van belangen
tussen de Stichting en leden van haar Directie, haar werknemers, de leden van de
Raad van Toezicht, de leden van de Raad van Advies.
Verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het
verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en:
(i) een werknemer, een lid van de Directie, Raad van Toezicht of de Raad van
Advies;
(ii) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de onder
i) genoemde personen.
(iii) rechtspersonen waarvan de onder i) en ii) genoemde personen bestuurslid,
toezichthouder of aandeelhouder zijn.
In geval er een dergelijke of mogelijke verstrengeling zich voordoet, dient het
betreffende lid van de Raad van Toezicht, de Directie of het andere orgaan van de
Stichting dit te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter
van de Raad van Toezicht bepaalt of een verstrengeling van belangen aanwezig is.
In dat geval zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet kunnen meedoen
aan beraadslagingen terzake en telt zijn aanwezigheid niet mee voor het quorum.
4. Elk lid van de Raad van Toezicht en lid van de Directie is verplicht elk van zijn of
haar nevenfuncties aan de Raad van Toezicht te melden. Voor het aanvaarden of
continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige
werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk doet aan zijn functioneren voor
de Stichting of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting,
behoeft het betreffende lid van de Raad van Toezicht of lid van de Directie
goedkeuring van de Raad van Toezicht. In dat geval zal het betreffende lid van de
Raad van Toezicht niet kunnen meedoen aan beraadslagingen terzake en telt zijn
aanwezigheid niet mee voor het quorum.
RAAD VAN ADVIES
Artikel 16
1. De Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten tot de instelling van een Raad van
Advies, bestaande uit één of meer leden.
2. De Raad van Toezicht stelt de taak van een Raad van Advies vast.
3. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Raad van Toezicht, op
voordracht van de Directie. Een lid wordt benoemd voor een tijdvak van vier jaar
en is daarnaast terstond eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht stelt een
rooster van aftreden op. Een tussentijds benoemd lid neemt op het rooster van
aftreden de plaats in van zijn voorganger.
4. De Raad van Advies zal de Directie en de Raad van Toezicht gevraagd en
ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden die de taak van de Raad van
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Advies betreffen.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd leden van de Raad van Advies te ontslaan en de
Raad van Advies op te heffen.
6. De leden van de Raad van Advies genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Al hetgeen de Raad van Advies verder betreft wordt zo nodig nader geregeld bij
afzonderlijk reglement.
V ORDE VAN VERGADERINGEN
Artikel 17
1. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de secretaris van het
betreffende orgaan en bijgestaan daarvoor door de voorzitter met inachtneming van
een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de
vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere
termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
2. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het
betreffende orgaan met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Een vergadering kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van
de leden van het betreffende orgaan aanwezig is, dan wel de meerderheid van de
leden aan de gedachten wisseling en het besluitvormingsproces kan deelnemen.
Ieder lid heeft één stem.
Een lid kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen tegen
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de
vergadering voldoende, volmacht.
Een lid kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
4. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een minimum
aantal leden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en de desbetreffende
vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden geen
rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen
worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of
vertegenwoordigde aantal leden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder
dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden
besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste
meerderheid van stemmen.
5. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders
besluit.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde; deze stemmen worden
bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen waarin de statuten niet voorzien, beslist de
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voorzitter.
8. Zijn alle leden aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen rechtsgeldige besluiten
worden genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in acht genomen
mits dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de
eerstvolgende vergadering door het betreffende orgaan worden vastgesteld en door
de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden
heeft, worden ondertekend.
In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van het betreffende orgaan
op de vergadering aanwezig zijn geweest.
10. Het betreffende orgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de
zienswijze van de leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert,
wordt ingewonnen en geen van de leden zich daartegen verzet en een dergelijk
besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk verslag
gedaan, hetwelk op de eerstvolgende vergadering van het betreffende orgaan wordt
vastgesteld en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin van dit artikel
bedoelt, bij de notulen van die vergadering wordt bewaard.
11. De leden van de Directie zullen de vergaderingen van de andere organen bijwonen
tenzij de voorzitter van die vergadering anders besluit.
VI JAARREKENING
Artikel 18
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten. De Directie maakt daaruit
binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een met inachtneming van het bepaalde
in artikel 13 lid 5 benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan
de Raad van Toezicht en de Directie.
4. De Directie stelt de concept-jaarrekening op, welke na het passeren van de
accountant ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad
van Toezicht stelt de definitieve jaarrekening vast. De jaarrekening wordt
ondertekend door de Directie en van de Raad van Toezicht; ontbreekt de
handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan
melding gemaakt.
5. Voorts stelt de Directie een concept-jaarverslag op, welke ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het definitieve
jaarverslag vast.
VII REGLEMENT VOOR KLACHTEN
Artikel 19
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De Directie stelt een reglement op, hetwelk de goedkeuring behoeft van de Raad
van Toezicht inzake de wijze van afhandeling van klachten van belanghebbenden
betreffende het inzamelen van gelden door de Stichting. De Directie kan na
goedkeuring van de Raad van Toezicht het reglement voor de afhandeling van
klachten te allen tijde wijzigen.
2. Belanghebbenden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de Stichting
financieel ondersteunen.
3. Van de door de Stichting ontvangen klachten van belanghebbenden en de
afwikkeling van de klachten van belanghebbenden houdt de Stichting een register.
4. Het reglement voor de afhandeling van klachten wordt kosteloos aan iedere
belanghebbende verstrekt die hierom verzoekt.
VIII STATUTENWIJZIGING/ONTBINDING
Artikel 20
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van
Toezicht.
2. Daartoe wordt bij de oproeping voor de vergadering de voorgestelde
statutenwijziging woordelijk vermeld.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een
meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden van de Raad van Toezicht
aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële
akte zijn geconstateerd.
Tot ondertekening van die akte is ieder lid van de Raad van Toezicht zelfstandig
bevoegd.
5. Voor een besluit tot ontbinding is het vorenstaande van overeenkomstige
toepassing en dient de Raad van Toezicht de vereffenaars te benoemen. Tijdens de
liquidatie en vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht en zijn de statutaire bepalingen van de Directie zoveel mogelijk van
toepassing op de vereffenaars. Overigens vindt de vereffening plaats met
inachtneming van de wettelijke bepalingen.
6. Een eventueel batig saldo moet worden besteed ten behoeve van een instelling als
bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.
De bestemming van het batige saldo wordt, met inachtneming van hetgeen hiervoor
onder a. vermeld, vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Waarvan akte.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen
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Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant
is mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De
comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te
stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparant en vervolgens door mij, notaris.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

