AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING TRAVERS FONDS
201 3.504837. 1 At(fonds
Op drie december tweeduizend dertien verscheen voor mlj,mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUtJER , notaris, gevestigd
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Apeldoorn
Ryanne Gabriëlle Streppel, geboren te Voorst op negentien juli negentienhonderd
éénentachtig, kantooradres Vosselmanstraat 260,7311 CL Apeldoorn
De comparante verklaarde dat het bestuur va n de stichting: STICHT|NG-TRAVERS FONDS, statutair gevesti gd te Zwolle, kantoorhoudende Koestraat
6
8011 NK Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer Og172O7S
hierna te noemen: de stichtinq, op twee december tweeduizend derfien
heeft_
besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en haar, comparante,
temachtigen om de akte van statutenwijzig ing te doen passeren
Van gemeld besluit tot statutenwijziging en machtiging blijkt uit aan deze
akte te_
hechten notulen van gemelde vergadering
De stichting: Stichting Travers, statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende_
Koestraat 6, 8011 NK Zwolle, ingeschreven in het handel sregister onder nummer
05058881, heeft de o p grond van het bepaalde in artikel 9 van de statuten van
de
stichting vereiste voorafgaande g oedkeuring verleend voor deonderhavige statutenwijzig ing, welke goedkeuring aan deze akte wordt gehecht
De statuten van de stichti ng zijn laatstelijk gew¡zigd bij akte op etf a
tweeduizend dertien verlede n VOor een Waarnemer Van mr. A.M.J. lJs¡¡¡gs_
Kuijer, notaris te Apeldoorn
Ter uifuoe ring van gemeld besluit heeft de comparante, handelend âls gemel¿,_
verklaard de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te_stellen als
A
De stichting draagt de naam: Stichtin g Travers Fonds en is gevestigd in
degemeente Zwolle
en
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De stichting is in een groep verbonden met de stichtin g: Stichting
Travers, in geschreven in het handelsregister onder nummer 05058881,
hierna te n oemen de Travers Groeo. en heeft -tezamen met de andere
tot de Travers Groep verbonden rechtspersonen- als gezamenlijk doelhet (doen) bevorderen van de sociale en maatschappel ijke ontwikkeling inhet algemeen, het wel bevinden van de bevolking en de leefbaarheid van
de
samenleving in buurte n en wijken door burgers van de gemeente Zwolle ende omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van de professioneleopvang van kinderen en jeugdi gen, alles in de ruimste zin van het woord._
De stichting tracht haar doelte bereiken doo
a. het financieel ondersteunen van initiatieven die direct of indirect verband
houden met het in lid 1 omschreven doel en het finan cieel ondersteunen
van instellingen die zich ten doel stellen om , direct of indire
werkzaamheden te verrichten die verband houden met of bij kunnendragen aan het in lid 1 omschreven doel
b. het werven en beheren van middelen en fondsen ten behoeve van het_
bepaalde onder a.
t
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Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur bestaande uitéén bestuurslid. Het bestuurslid kan een rechtspersoon zijn. flsf þssfuu¡wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de stichting: Stichting Travers,
statutair gevestigd te Zwolle, hierna te noemen: Stichting Travers
Stichting Travers is voor onbepaalde tijd bestuurder van de stichting
Het bestuurslid kan voorts worden geschorst en ontslagen door de rechtbank
in de in de wet omschreven gevallen en op de daar voorgeschreven wijze.Indien het bestuurslid ontbreekt en daarin niet overeenkomstig fls sf¿fufs¡wordt voorzien, kan de rechtbank in de vervulling van de vacature voorzienop de in de wet voorgeschreven wijze
Het bestuurslid onfuangt geen beloning voor zijn bestuurswerkzaamhedêr,eventueel behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld. Onkosten wordenhem vergoed.-
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het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken
over onroerende zaken, voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan het
in lid 1 omschreven fl6sl'
d. het behartigen van de belangen van de stichting evenals van derechtspersonen, ondernemingen en instel lingen waarover de stichtin ghet beheer voert dan welwaaraan de stichting diensten verleent;e. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede hetstellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover ditbijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid 1 van dit artikel; enf. al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daaftoebevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
De stichting beoogt niet het maken van win
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Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ys¡þi¡fl{,zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbi
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Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of destatuten niet anders voortvloe i+
Het bestuur kan aan personen in dienst van de stichting alsook aan derdenvolmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van de volmacht tevertegenwoordigen
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Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaa
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de
afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat
baten en lasten (hierna tezamen ook te noemen:jaarstukken) over
geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden -voor zover hetbestuur zulks wenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of
van een accountant-administratieconsulent- binnen zes maanden na afloopvan het boekjaar door het bestuur vastgesteld
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De jaarstukken worden door het bestuu r vastgesteld en gedurende

minste de door de wet voorgeschreven termijn bewaard
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Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin
onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op
te heffen

dieysrv¿f.zijn.-

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van het
þss{rrrj¡.Het besluit tot statutenwijzi ging behoeft de goedkeuring van Stichtin

Travers
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische
splitsing.
Het besluit tot juridische fusie en juridische splitsing behoeft
de g oedkeuring
van Stichting Travers.
De statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing dient
op straffevan nietigheid bij notariräle akte tot stan d te komen
Het bestuur is verpricht een authentiek afschrift van de n otariële
akte van_
statutenwijzigi ng, juridische fusie of juridische s plitsing, en indien vantoepassing de gewijzigd e statuten, neer te leggen bij het handelsregisterwaar de stichting op gro nd van de wet is ingesch reven
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot
ontbindingbehoeft de voorafg aande goedkeuring van Stichting Trave
De stichting blijfl na haar ontbinding voortbestaan voor zover
dit tot--_.---.vereffening van haar vermogen nodi g is. ln stukken en aankondigi
ngen dievan haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: in liquidati
De vereffening geschiedt door de bestuurder, voor zover het
bestuur niet een
ander tot vereffenaar
De vereffenaar draagt er zo rg voor, dat van de ontbinding van
de stichti nginschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel I lid 4
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten
zoveelmogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van het verm ogen van de ontbonden
stichting na_
vereffening wordt aangewend ten beho eve van een fiscaal erkende_
Algemeen Nut Beog ende lnstelling met een gelijksoorti ge doelstelling.-..De boeken, besch eiden en andere gegevensd ragers van de
ontbondenstichting blijven g edurende de door de wet voorgeschreven termijn
na afloop
van de vereffening berusten onder de ve reffenaar of een a ndere
door de_
vereffenaar aangewezen persoon
1

ln alle geval len, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
beslist
bestuu r

het-

De comparante is mij, notaris bekend.
Van de verklaring van de comparante heb ik, nota ris, in Apeldoorn
op de datumaan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik m edegedeeld en toegelicht
aan de-compara

-4De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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