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STATUTENWIJZIG I NG STI CHTI NG

0p negentien december tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Heleen Jeanet van 

-Dortmont-stubbe, toegevoegd notaris, hierna te noemen: notaris, bevoegd om akten te 

-
passeren in het protocol van mr. Martine wouters, notaris te Veendam:
mevrouw Angela Maria Margaretha Meulenkamp, werkzaam ten kantore van Wouters Netwerk
Notarissen, Prins Hendrikplein 21 te Veendam, geboren te Groningen op acht maart 

--

negentienhonderd eenenzeventig,
ten deze hande lende in haar hoedanigheid van schriftelíjk gevolmachtigde van:
mevrouw Anita Tiisma,
Dokkum op tw..î-ot.rber negentienhonderd achtenzestig, zich tegirim.rJräti:ipt¿eror*,
l:

ongehuw0 en nter gehuwd geweest en n¡er -
rd in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zoãanig geiegistreerdgeregisiree

geweest,

die bij het geven van de volmacht handelde als alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de
stichting: Stish!-CIg AË¡l!t5, gevestigd in de gemeente Veendam, feitelijk gevestigd Aquapark
7,9641 PJ Veendam, correspondentieadres: Postbus 1 10, gG40 AC Veendam, ingelchreveÅ in -
het handelsregister van de 

.Kamer 
van Koophandel onder numm er 02319720en als zodanig -bevoegd deze stichting rechtsgeldig te veriegenwoordigen,

hierna te noemen:'de Stichting', en als zodanig bevoegi de statutenwijziging bij notariële 
-akte vast te leggen,-

VOLMACHT-
De volmacht is aan deze akte
De verschenen persoon, ha

vastgemaakt

INLEIDING -
ndelend als gemeld, verklaarde

werd opge richt bij notariële akte op zeven november negenti
:-rh"!.ru-

L De Stichting
d rieë nzestig.

)

4.

De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op twaalf -augustus tweeduizend zestien verleden voor mr- Martìne Wouters, notarís te Veendam.-
Het bestuurvan de Stichting heeft in de vergadering gehouden op twee oktober
tweeduizend achttien besloten de statuten te wijzigeñ. Van dit besluît blijkt uit de aan -
deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
0p de vergadering van de Raad van commissarisien gehouden op acht en twintig
september tweeduizend achttien, in welke vergaderíng alle leden van de Raad van
commissarissen aanwezig waren, is met inachtnemini van de bepalingen van de wet en
de statute n van de stichting met ten minste twee/derãe meerderheid van stemmen 

-
besloten om het besluit van de bestuurder tot wijziging van de statuten goed te keuren, -
overeenkomstig het vereiste in artikel 27 van de statuten.
Van deze goedkeuring van de Raad van Commissarissen blijkt uit de vastgestelde notulen
van de vergadering van de Raad van Commissarissen, welkã notulen ,rn-d.r. akte zijn -gehecht.

Voormeld besluit tot wijziging van de statuten is voorgelegd aan de minister van 

-
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en nrr.nidi. riniste r goedgekeurd door de
inspecteur Autoriteit Woningcorporaties/lnspectie Leefomgeving airaniport/Autoriteit -

5.
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Woningcorporaties, blijkens een aan deze akte te hechten kopie brief de dato twee en -twintig november tweeduizend achttien.
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van het -gemelde besluit tot wijziging van de statuten van de stíchting, mede in verband met de daarop
verleende goedkeuring door de Raad van Commissarissen en de minister, de statuten van de -
stichting volledig opnieuw vast te stellen en dat de statuten van de stichting derhalve luiden
als volgt:--
Hoofdstuk l. Algemene bepalingen
Artikel 1 - Definities
ln deze statuten wordt verstaan onder:
a. toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zín van artikel 1g van de 

-

Woningwet. ---
b. commissaris: een lid van de Raad van Cornmissariss
Artikel 2 - Naam en zetrl
1. De stíchting is genaamd: .lliShlrngÂSâ¡ttt5.---,-,-2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Veendam
Artikel 3 - Werkgebied, doel
De stíchting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 19 van de Woningwet. De 

-_stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting
zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. -
Hoofdstuk ll. Het bestuu
Artíkel 4 - Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de Raad van _-
Commissarîssen te bepalen aantal le den. lndien het bestuur uit meerdere leden bestaat, -.

kan de Raad van Commissarissen aan één van de leden de títel van 'voorzitter van het -_
bestuur' verlenen. Bestuurders zijn natu urlíjke pers0nen

2. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. De leden van het bestuur
kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen. -

3. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en
kunnen, al dan níet aansluitend, steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar worden
herbenoemd. De Raad van Comrnissarissen stelt een profielschets op voor de functie van
bestuurder. Het Management, de 0ndernemingsraad en de Huurdersvertegenwoordiging
adviseert dr Raad van commissarissen aangaande de door haar op te stellen .

profielschets
4' Alvorens de Raad van Commissarissen een lid van het bestuur iher)benoemt, verzoekt de

stichting aan de minister belast met de zorg voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze
op de geschiktheid van de desbetreffende persoon voor het lidmaatschap van het bestuur
en de betrouwbaarheid van die persoon aan haar kenbaar te maken.

5' Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluít -
van de Raad van Commissarissen met ten minste twee derde {21:e)van de uitgebrachte -
geldige stemmen in een vergaderíng waarin ten hoogste één lid van de Raad van
Commissarissen afwezig is.

Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te kunnen ..*
nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt - in afwijking van artikel 2,l, tweede lid, van de -
statuten - uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen.0p die 

-vergadering kan door de Raad van Commissarissen een besluit worden genomen met ten
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minste twee derde (Z/:e) van
van de leden van de Raad van

6. Tot schorsing of ontslag van e
het lid van het bestuur ín de g

Commissarissen te verklaren.
7, Een schorsing vän een lid van het bestuur, die niet binnen drie maanden na aanvang van

de schorsing ís gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkete verloop van die -
termijn. De Raad van Comm issarissen kan de termijn van drie maanden eenmaal
verleng en, met ten hoogste drie maande n!8. lndien een lid van het bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten en in
het bestuursreglement aan {leden van) het bestuur toegekende bevoegdheden uít te
oefenen.

c.

de uitgebrachte geldige stemmen, mits ten minste de helft
Commissarissen ter vergadering aanwezig is. __
en lid van het bestuur kan slechts worden besloten nadat -
elegenheirl is gestelrl zich tegenover de llaarl van ----

I' Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur dient onverwijld aan het
betreffende lid van het bestuur schriftelijk en gemotiveerd te worden mede¡etleeld10' De Raad van Commissarissen stelt de beioldiglng en de overigl arbeidsvoorwaarden van
het bestuur vast conform de vigerende wetteii;kã kaders. Dit teleid, inclusief de beloning,
wordt zowel in het jaarversrag ars op de websiie van de stichtinj gepubriceerd.

Artikel 5 - Onverenigbaarheden bestuur
1. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:a. het lidmaatschap van het bestuur van een andere toegeraten insteiling;b' het lidmaatschap.van een ander orgaan van. en een andere functie bij, een

toegelaten instelling ;

het lidmaatschap van het bestuur van een andere rechtspersoon of vennootschap die
een onderneming dr'ljft met welke de toegelaten instelling of een met haar-
verbonden onderneming enigerrei banden heeft, tenzij díã rechtspersoon ofvennootschap:-
1o een dochtermaatschappíj van de stichting is, 6f 

-^-zich blíjkens haarstatuten uitsluitend teñ doelstelt rliensten te leveren of .-
werkzaamherien te verrichten die zijn gericht op het maatschappelijk belang, rrr
cJe Raarl van Connrissari.;scn rnct dat llrtnraarsc:ha¡r heeft inqeitemd en, irrdicn
van tnepassing, il voldaan aan rje ¿loor cle Raacl van cornmissarissen rJ¿arbij --gesteldr voorwaarrJetr

20

d het eerdere lidmaatschap van het bestuur of de Raad van commissarissen van een -
toegelaten instelling ofhaar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat 

-
lidmaatschap in verband m.et een ondeugdelíjkãbeãri;fruo.ring aan díe tger¡eraten -
instelling e-en aanwijzing als bedoeld in ãrtikÉl 61d, eårste lid rian de Woninqwet is-
gegeven of een maatregelals bedoeld in artikel4g, zevende lid, 61g, eerste, tweede
of derde lid, 61h, eerste rid, r04a, eerste rio, ros, eerste rid, of t20b van de
Woningwet is opgelegd;
het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders of van een 

-
orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te -behartigen;-
het lidmaatschap van een college van gedeputeerde staten ofvan een orgaan van -een organisatie die zich ten doelstelt de belangen van provincies te behartigen;-

e.

f,
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g. het lidmaatschap van een dagelijks bestuurvan een waterschap ofvan een orgaan -
van een organisatie die zich ten doelstelt de belangen van waterschappen te
behartigen

h. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een
waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden
werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de

werkzaamheden vân de stichting of bijde ontwikkeling of de uitvoering van het -overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting; ---
i. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het -

Burgerlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een bedrijf of organisatie, -
waarvan de belangen stríjdig zouden kunnen zijn met díe van de stichting;

j. een bestuurslidmaatschap van of een arbeidsovereenkomst met een
werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van --
arbeidsvoorwaarden van toegelaten instellingen;-.. -. -. 

--k. een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap, huwelijk, geregistreerd -
partnerschap of hetvoeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met
een lid van het bestuur, ee n lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer
van de stichting;

l. het eerdere lidmaatschap, in de drie jaar voorafgaand aan de beoogde datum van -
diens benoeming tot lid van het bestuur, van de Raad van Commissarissen van de -
stichting, tenzij de desbetreffende persoon ín die periodr tijdelijk de bestuurstaken -
heeft waargenomen op grond van het bepaalde in artikel 1 S lid 7 van deze statuten.

2. Degene die voor benoeming in het bestuur in aanmerking wenst te komen, kan niet -_daarin worden benoemd dan nadat h'rj aan de Raad van Commissarissen een verklaring --
heeft overgelegd die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of toezichthoudende 

-functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon of vennootschap die op het
maatschappelijke belang gerichte we rkzaamheden verricht ten aanzien waarvan, als 

-gevolg van zijn handelen of nalaten, een aanwijzing of maatregel wegens falend bestuur
of falend beleid is opgelegd en dat hij nooit voor een financieel-economisch delict is 

-veroordeeld.-
3. Een lid van het bestuur ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als 

-bedoeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk schriftelijk aan de voorzitter van de Raad
van Commissarissen, en treedt, tenzij de onverenigbaarheid ongedaan wordt gemaakt, af
als lid van het bestuur

Artíkel 6 - Einde bestuurslídmaatschap, ontstentenis en belet bestuur, vacature bestuur -1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
door overlijden;
door ontslag bij besluit van de Raad van Commissarissen;
door ontslag door de rechtbank op grond van de wet; --
door schriftelijke ontslagnemin g ;

doordat hijfailliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om
toepassing van de schuldsaneringsrege ling als bedoeld in de Faillissementswet; 

-door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als -
gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van
zijn goederen wordt ingesteld; 

--

a.

b.

c.

d.

e.

L

g. door hetverstrijken van de termijn waarvoor de benoeming heeft plaatsgevonden. *
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2' lndien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad van 

-
Commissarissen op basis van de in artíkel4 genoemde profielschets zo spoedig mogelijk
in de ontstane vacature dan wel wordt hetaantal leden van het bestuuropnieuw
vastgesterd. overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, eerste lid.3' lndien het bestuur uit meerdere leden bestaat, behoudt het bestuur haar bevoegdheden -
ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur.4' Bij ontstentenis of beletvan alle leden van het bestuur, is het bepaalde in artikel 1g líd 7
van deze statuten van toepassin

5' Van belet is te dezen sprake indien een líd van het bestuur wegens schorsing niet 

-
bevoegd of in staat is zijn taken als lid van het bestuur uit te oefene

Artikel 7 - Taken en bevoegdheden bestuur
1' Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaanvan overeenkomsten tot -verkrijging, vervreemd.ing en bezwaring van registergoede-ren en tot het aangaanvan 
-overeenkomsten waarbij de stichting zich als Uorg oi hoofdelijk medeschuldenaar 

-
verbindt, zich voor een derde sterk maakt ofzich tot zekerheiástelling voor een schuld -van een anderverbindt

2. leder lid van het bestuur is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke -
vervulling van de aan hem opgedragen taak. Het bestuuiJnderschrijft de 

-Governancecode voor woningcorpoiaties en is verplicht deze Governancecode na te leven.
De wíjze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het 

-
bestuursregle

3.

4. Itn 91 
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissaríssen zijn. onverminderd -

het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming -dan wel een overwegend deel of overdracht van de zeggenschap van die
onderneming ãan een derde;

b.

c.

het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting meteen -andere rechtspersoon ofvennootschap dan wel als voliedig aansprakelijke vennoten
in een commandilaire vennootschap of vennootschap ondir firma, indien deze 

-samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee -
ten minste drie miljoen euro {€ 3.000.000,001 exclusief omzetuelãiting gemoeid is, -
met-uitzondering van investeringen ten behoeve van het in stand houãen van of -t:.ffSl van voorzieningen aan onroerende zaken in eigendom van de stichting;-
wijziging van de statuten en de vaststelling of wijzigingvan het bestuursreglement;
ontbinding van de stichting of wijziging van de rechìsvorm; _
het aanvragen van surseance van bátaling of aangifte von fnilli:;:enlcnt vân rle .-
stichting;
de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de
arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werkn.r.r, urn de stichting; 

-een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de stichting of van personen diã als zelfstandigen of in een
rechtspersoon of venrrtxltscha¡r daarín werkzaam zijn; -
het vervreemden van onrrlrrrr:llde zaken en hun onroerr:lltlr rrr inf,ra",hrtrturt:le
aanhorigheden van de stichting, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, -

d.

f.

s.

h
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opstal ofvruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan,
tenzij: met het betrokken besluít van het bestuur een bedrag van minder dan tien *
miljoen euro (€ i0.000.000,00)exclusief omzetbelasting gemoeid is, dan wel het .*
betrokken besluit transacties betreft met betrekking tot woongelegenheden van ''*_
welke de beoogde verkrijgers natuurl'rjke pe rsonen zijn en waarín die persoon of een
bloed- of aanverwant in de eerste graad van die persoon zijn woonverblijf heeft of
zal hebben;
het vaststellen van het ove rzicht van de voorgenomen werkzaamheden in de
gemeenten waar de stichting feitelijk werkzaam Ís; --
vastste lling dan wel wíjziging van de begroting;
vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning;
het uitgeven van schuldbrieven; ----'
het bezwaren van de in dit lid onder h. bedoelde zake n;
het aangaan van overeenkomsten waarb'rj de stichting zich als borg of hoofdelijke -
medeschuldenaar verbindt, zich voor e en derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld ven een ander verbindt;
het vaststelien dan wel wijzigen van een reglement voor het financiële beleid en 

-beheer, in clusief het i nvesterín gs-, belegg i ngs- en treasu rystatu ut;*-
het oprichten van andere rechtspersonen;
hetvaststellen dan welwijzîgen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen;-
het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij van de _-_
stichting alsook op aandelen díe een deelneming van de stichting vormen;-
de opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij de stichting en de wijze van uitvoering
van en verslaggeving over de visitatíe.-

5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als -bedoeld in lid 4, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van -
het bestuur niet aan. 

-'6. Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezendíng aan de Raad van Commissarissen van
stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4.
Het bestuur isverplicht aan de Raad van Commissarissen alle door de raad gewenste __
inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te 

-geven.

L De opdracht tot het uitvoeren van visitatie bij een stichting
bestuur e n de Raad van Commissaríssen gezamenlijk.

Artikel I - Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang
1. Het bestuur vertegenwoordígt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

lndien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder der leden van het bestuur *-
bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. -

2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij 
-daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang

van de stichtíng en de door haar in stand qehouden onderneming, Wanneer hierdoorgeen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit g.no*.i door de Raad van --
Commissarissen.

Artikel 9 - Leidíng dagelijkse werkzaamheden ,-

Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de stich
Hoofdstuk lll. lntern toezicht

).
k.

t.

m.

n.

0.

p.

q.

r

5,

7

wordt verleend door het 
-

ting,



-7

Artikel 10 - Toezichthoudend orgaan
1. De stichting he eft een Raad van Commissarissen

2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Slechts

natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn. 

--
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Het aantal leden -

van de Raad van Commissarissen wordt bij voorkeur vastgesteld op een oneven aantal. -
4. De Raad van Commissarissen kent aan zijn leden - gehoord het bestuur - een redelijke -

vergoeding toe voor door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. De

vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke -bepalingen

Artikel 1 1 - Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen
1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Raad van -----'

Commissarissen. Een lid van de Raad van Commíssarissen wordt benoemd voor een -*periode van ten hoogste vierjaar, en kan al dan niet aansluitend één maal voor een 

-periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen dienen in elk geval de volgende -

uitgangspunten in acht te worden genomen:-'.*
a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming --

b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van (de

leden van) het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritísch te 

-kunnen opereren;
c. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en 

-maatschappelijk terrein ;

d. de raad dient pluriform te zijn samengesteld en de leden van de raad dienen

mogelijk is;- --- "-,-

deskundig te zijn;--
€. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar

verbonden ondernemingen.
Bij de vaststelling van de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets wordt met deze

uitgangspunten rekening gehouden.

3. De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame -huurdersorganisaties hebben gezamenlijk het recht om een bindende voordracht te doen

voor twee commissarissen, indien de Raad van Commissarissen uit vijf commissarissen -
bestaat, dan wel een bindende voordracht te doen voor één commissaris, indien die raad

uit drie commissarissen bestaat, lndien er geen huurdersorganisatie is, berust dit ___-
voordrachtsrecht bij de in het belang van de huurdersvan woongelegenheden van de -stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan wel, bij het ontbreken van --
be wonerscommissies bij de huurders van de woongelegenheden van de stichting
gezamenlijk. Hierop is van toepassing het in samenspraak met de huurdersorganisaties als

bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder door de Raad van Commissarissen

vastgestelde reglement 'Voordracht'huurderslid' 'Raad van Commissarissen Acantus'.-
4. De Raad van Commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een --

voordracht als bedoeld ín lid 3 voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met artikel 30
van de Woningwet dan wel de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets zou worden
gekomen. lndien de Raad van Commissarissen niet overgaat tot benoeming van de - -
voorgedragene(n) om reden dat door die benoeming in strijd met artikel 30 van de - --
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woningwet dan wel de profielschets zou worden gekomen, benoemt de Raad van .-
commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelate
instellingen of uit de kring van huurdersorganisatiesìveñveel commissarissen als het 

-

woongelegenheden van de stichting wordt benoemd als w
betrekking zou hebben gehad. De Raad van Commissarisse

-B -

aarop die voordracht
n neemt daarbij het bepaalde -

aantal vacante zetels waarop de voordracht betrekking had.
5' Het aantal op grond van het derde lid voorgedragen cãmmissarissen is zodanig, dat zij -tezamen ten minste een derde (1/3') deel en niet de meerderheid van de Raad van

Commissa rissen ku nnen uitmaken.
6. Bij hun voordracht nemen de huurdersorganisaties, dan wel bij het ontbreken daarvan, de

in het belang van de huurders van woongelegenheden van de rticf,ting werkzame
bewonerscommissies gezamenlijk, rJan wel, bij het ontbreken van bewonerscommissies, de
huurders van de woongelegenheden van de st¡chting gezamenlijk, de door de Raad van -
Commissarissen vastgestelde profielschets ín acht. - -* 

.

7. De Raad van Commissarissen deelt aan de in het derde lid bedoelde huurdersorganisaties,
dan wel, jndien deze ontbreken, aan de in het belang van de huurders van -_-__.._
woongelegenheden van de stichting werkzame bewonerscommissies gezamenlijk, dan -wel, bij het ontbreken van bewonerscommíssies, aan de huurders van de
woongelegenheden van de stichting gezamenlijk zo spoedíg mogelíjk mee wanneer een -
zetel. bestemd voor een persoon als bedoeld in het derde lid, vril:komt. De raad nodigt hen
uit een voordracht te doen, rekening houdende met de door de iaad vastgestelde .-.]]]--
profielschets.

8. De voordracht dient binnen zes weken na dagtekening van de in het zevende lid bedoelde
uitnodiging te worden gedaan. De Raad van commissarissen kan, op een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek van de huurdersorganisaties, dan wel indien deze ontbreken,
de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de stichting werkzame 

-bewonerscommissies gezamenlíjk, dan wel, bij hit ontbreken van de bewonerscommissies,
de huurders van de woongelegenheden van de stichting gezamenl'rjk, de ín dit lid 

--vermelde te rmijn met ten hoogste zes weken verlengen.
9. lndien geen voordracht als bedoeld in het derde lid is gedaan, draagt de Raad van 

-
Commissaríssen er zorg voor dat hetze lfde aantal commissarissen uit de huurders van de

in het vierde en vijfde lid van dit artikel in acht.
10. Alvorens de Raad van commissarissen een persoon tot lid van de Raad

Commissaríssen fher)benoemt, verzoekt de stichting aan de minister belast met de zorg -
voor de volkshuisvesting om zijn zienswijze op de geschikthe id van de desbetreffende l
persoon voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en de betrouwbaarheid
van die persoon aan haar kenbaar te maken.

Artikel 12 - Werkwijze Raad van Commissarissen
De werkwijze van de Raad van Commissa
de Raad van Commissaríssen.

rissen is nader uitgewerkt in een reglement van

2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door
de Raad van Cornmissarissen. 

--3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.4. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste één keer per jaar heteigen __--
functioneren en dat van indíviduele leden van de Raad van Commissarissen, Eens per 

-twee jaar beoordeelt de Raad van Commissarissen het functioneren van de raad onder .
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externe begeleiding door één of meer van de stichting en van de leden van de Raad van -
Commissarissen onafhankelijke deskundigen, die dienen te beschikken over aantoonbare

expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende 

-organen in het algemeen en van Raden van Commissarissen van toegelaten instellingen -

in het bijzond
5. De Raad van Commissarissen werkt ten minste met twee commissies, te weten de 

-Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

Artikel 13 - Leiding Raad van Commissaris
De Raad van Commissar¡ssen wijst uit zijn midden een voorzitter aan alsmede een :--

vicevoorzitte
Artikel 14 - Onverenigbaarheden Raad van Commissaríssen

1. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met:

a het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling;
b. het eerdere lidmaatschap van het bestuur van de stichting of haar directe

rechtsvoorga nger;
c. het eerdere lidmaatschap van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht van

een toegelaten instelling of haar directe rechtsvoorganger, indien ten tijde van dat -
lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering aan die toegelaten -
instelling een aanwijzing als bedoeld in artikel 61d van de Woningwet is gegeven of
een maatregel als bedoeld in artikel43, zevende lid,61g, eerste, tweede of derde lid,

of 61h, eerste lid, 104a, eerste l¡d, 105, eerste lid, of 120bvan de Woningwet is 
-opgelegd;

d. het lidmaatschap van enige Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of 

-
dienovereenkomstige andere toezichthoudende instantie, índien een ander lid van de

Raad van Commissarissen van de stichting zitting heeft in zodanige raad of
i nsta ntie;

e. het lidmaatschap van een orgãan van, en een functie bíj, een andere rechtspersoon

of vennootschap die op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden 

-verricht, indien een bestuurder van de stichting bestuurder is van die rechtspersoon

ofvennootschap; ----
f. het lidmaatschap vân ee n College van Burgeme ester e n Wethouders van ee n

gemeente waar de stichting haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een -.
orgaan van een organisatie die zich ten doel stelt de belangen van gemeenten te -
behartigen;

q. het lidmaatschap van een College van Gedeputeerde Staten van een provincie waar

de stichting haar zetel heeft offeitelijk werkzaam is, ofvan een orgaan van een -organisatie die zich ten doel stelt de belangen van provincies te behartigen;-
h. het lidmaatschapvan een dagelijks bestuurvan een waterschap waar de stichting -

haar zetel heeft of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan van een organisatie die -

zich ten doel stelt de belangen van waterschappen te behartigen;
i. een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een

waterschap en enige andere functie, indien de aan die functie verbonden 
-*werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de

werkzaamheden van de stichting of bij de ontwikkeling of de uitvoering van het -
overheidsbeleid op het terrein van de volkshuisvesting;
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j' een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het -
Burgerlijk Wetboek met de stichting;

k. een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het -
Burge rlijk Wetboek met of functionele betrokkenheid bij een bedr'rjf of organisatie, -

. waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
I' een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap , huwelijk, geregistreerd -

partnerschap of het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishoudîng met
een lid van het bestuur, een lîd van de Raad van Commissarissen of een werknemer
van de stichting; 

-m. een bestuurslidmaatschap of een arbeidsovereenkomst van/met een -_

werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van 

-
arbeidsvoorwaarden van werknemers van toegelaten instellingen.

2' Degene die voor benoeming in de Raad van Commissarissen in aanmerkíng wenst te 
-komen, kan niet daarin worden benoemd dan nadat hij aan de Raad van Commissarissen

een verklaring heeft overgelegd, die inhoudt dat hij niet eerder een bestuurlijke of 

-
toezíchthoudende functie heeft bekleed bij enige rechtspersoon ofvennootschap die op -
het maatschappelijke belang gerichte werkzaamhede n verricht ten aanzien wra*an, ais
gevolg van zijn handelen of nalate n, ee n aanwijzing of maatregel wegens falend toezicht,
falend bestuur of falend beleid is opgelegd en iat ñij nooit uoJr..n ilnancieel--
economisch delict is veroordeeld.

3. Een lid van de Raad van Commissarisse n ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid
voordoet als be doeld in het eerste lid, meldt dit onmiddellijk schriftelijk aan de voorzitter
of de vice-voorzittervan de Raad en treedt, tenzij de onverenigbaarheid onmiddellijk 

-ongedaan wordt gemaakt, af als líd van de Raad van Commissarissen.--- .

4. lndien de omstandigheid als bedoeld in lid 1 onder l. zich voordoet, zal in het reglement -
van de Raad van Commissarissen nader worden bepaald hoe met deze onverenigbaarheid
zal worden omgegaan.

Artikel 15 - Aftreden en vacatures Raad van Commissarissen 
--1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van

Commissarissen op, zodanig dat de voorzitter en vicevoorzitter niet qelijktijd¡g aftreden. -2' lndien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Commissarissen het -
aantal leden beneden het in artikel 10, tweede lid, gencemde minimum aantal daalt, 

-dient de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk zí.jn ledental aan te vullen. Een -niet-voltallige Raad van Commissaríssen behoudt zijn bevoegdheden. -----_3. De Raad van commissarissen wijst jaarlijks in zijn laatste vergadering van het
kalenderjaar twee personen van buiten zijn kring aan die ingeval van belet of
ontstentenis van de gehele Raad van Commissarissen tijdelijk de functie van commissaris
op zich nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad,zo spoedig -mogelijkvoorzien in de benoeming van een voltallige Raad van Commissarissen met 

-inachtneming van het bepaalde in de statuten. De door de Raad van Commissarissen aan
te wijzen personen dienen te voldoen aan de eísen die de wet en de statuten stellen aan
commissarissen van de stichting. lndien de aangewezen personen niet in staat zijn om in
voorkomend gevaltijdelijk de functie van commissaris op zich te nemen, verzoekt de 

-stíchting de rechtbank om twee personen als commissaris aan te wijzen.
4. Bij een vacature in de Raad van Commissarissen dient door de raad een profielschets voor

de desbetreffende vacature te worden opgesteld en vastgesteld. De profielschets dient in
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overeenstemming te zijn met het bepaalde in artikel 30 van de Woningwet. Aan de hand

van deze schets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan. lndien een -
voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de -
Raad van Commissarissen, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van -diens functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profíelschets

van de raad als zodanig

Artikel 16 - Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen
1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen. 

-2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een meerderheid van -
ten minste twee derde (z/:e) van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering -
waarin alle leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, betrokkene(n) niet 

-meegerekend
Blíjkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsge ldige besluiten te nemen niet
aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken ee n nieuwe vergadering

bijeengeroepen. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige 

-
besluiten nemen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de Raad van

Commissarissen.
3. Tot schorsing kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in de gelegenheid is-

(zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Commissarissen te verklaren. --4. Een schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen, die nietbinnen een maand na

aanvang van de schorsing is gevolgd door indienen van een verzoek tot ontslag bij de -0ndernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, vervalt door het enkele verloop
van die termij

5. Een geschorst lid van de Raad van Commissarissen is niet bevoegd de in deze statuten en

in het reglement van de Raad van Commissarissen aan leden van de Raad van

Commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen
6. De 0ndernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam is exclusief bevoegd een ---

commissaris of de Raad van Commissarissen te ontslaan wegensverwaarlozing van zijn -
taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de

omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commissaris of als Raad van 

-Commissarissen redelijkerwijs niet van de stichting kan worden ve rlangd. Het verzoek tot
ontslag kan worden ingediend door de stichting, te dezen vertegenwoordigd door het -bestuur of de Raad van Commissarissen, of door de minister belast met de zorg voor de -
vol ksh u isvesti ng.

Artikel 17 - Einde lidmaatschap Raad van Commissaris
Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt:

door overlijden;
door aftreden volgens rooster; - -
door hetverstrijken van de termijn waarvoor de commissaris is benoemd; --*
door schriftelijke ontslagneming; - -
door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan; --door ontslag door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam wegens -verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende -
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan het aanblijven als commìssaris 

-redelijkerwijs niet van de stichting kan worde n verlangd;
doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 14 voordoet.

1.

¿.

3.

4.

5.

6.

7
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Artikel 18 - Taken en bevoegdheden Raad van Cornmissarissen
l. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Commissarissen tot taak

toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken _-
binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De Raad van 

--Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde, De Raad van Commissarissen
onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties en is verplicht deze
Governancecode na te leven.

2. De raad is bevoegd tot het nernen van maatregelen die voor de uitoefenin g van dat 
-toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te

leggen aan het bestuur
3. De Raad van Commíssarissen is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op --kosten van de stichting te laten bijstaan door één of meer deskundigen.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar

het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te
behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken --
belanghebbenden. Leden van de raad vervullen hun taak zonder mandaat van degene 

-doorwie ze zijn voorgedragen en onafhankelijkvan bij de onderneming betrokken =-
deelbelangen

5' Het bestuurverschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van --
diens taak noodzakelijke gegevens.--

6' De Raad van Commissarissen voert te n minste vier maal per jaar overleg met het bestuur.
Het bestuur stelt ten minste één maal per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op
de hoogte van de hoofdlijnen van het strate gisch beleid, de algemene en financiële J
risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting.

7. lndien het bestuur - door weike oorzaak ook - komt te ontbreken, is de Raad van 

-
commissarissen bevoegd om, met inachtneming van het daaromtre nt in de
Governancecode voor woningcorporaties bepaalde, één of meer personen, al dan niet uit
zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur
is benoemd. De Raad van Commissarissen dient binnen drie maanden een nieuw bestuur
te benoemen. -
lndien een lid van de Raad van Commissarissen op grond van het bepaalde in dit lid de -
bestuurstaken waarneemt, is hij gedure nde en met betrekking tot die periode niet *t----_-

bevoegd de in deze statuten e n in het regleme nt van de Raad van Commissarissen aan -
(leden van) de Raad van commissarissen toegekende bevoegdheden uit te oefenen. 

-
8- De Business Controlltr heeft een vertrouwelíjke functie en kan uit dÌen hoofde

rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van commissarissen rapportere
Artikel 19 - Vergaderingen Raad van Commissarissen
1. Ieder kale nderkwartaal wordt er ten minste één vergadering gehouden
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van

Commissarissen of een lid van het bestuur dit nodig acht. ....-

3. Wanneer twee leden van de Raad van Commissarissen het nodig achten dat een
vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelíjk en onder nauwkeurige -
opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergaderíng bijeen te roepen. Geeft -
de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de verzoekers bevoegd zelf -
e en vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering 

--
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bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt geacht in elk geval geen gevolg te zijn 

-gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden. -
4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter.
Artikel 20 - Uitnodiging tot vergadering
1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 19 de vergadering door ten minste -twee leden van de Raad van Commissarissen wordt bijeengeroepen, geschiedt de 

-
oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter

2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen,
waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend
Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks - volgens het oordeel van de voorzitter -
noodzakelìjk is. -3. ln de schriftelijke oproeping - per brief, e-mail of enig ander elektronisch
communicatiemiddel, mits reproduceerbaar - wordt ín ieder geval vermeld: --

- a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenko
b. de op de agenda geplaatste onderwerpen

4. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, -
tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen

Artikel 21 - Besluitvorming Raad van Commissarissen
Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de oproeping zijn -medegedeeld. Zijn echtertervergadering alle leden van de Raad van Commissarissen -aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde kome nde 

-
onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem), ook al zijn de door de statuten -gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht -
genomen.

2' De Raad van Cornmissarissen kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter
vergadering niet ten minste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter vergadering het -
vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan 

-wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen.
De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, 

-ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van de Raad van Commissarisser. 

-

3' De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden
van de Raad in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk, per e-mail of enig ander 

-elektronisch communicatiemiddel, mits reproduceerbaar, hun mening te uiten.
Artikel 22 - Stemmingen -
1' Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige 

-stemmen, tenzij de statuten anders be palen. ledere commissaris heeft het recht op het -
uitbrengen van één stem. 

---
2. Overzaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt schriftelijk

bij ongetekende briefjes gestemd. 0ver zaken wordt schriftelijk gestemd indien de
meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe besluit.
Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over personen, 

-stemming bij handopsteking of bíj acclamatie plaatsvinden, tenzijéén van de leden van -
de raad hoofdelijke stemming verlangt.

3' 0ngeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen

4. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan
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Artikel 23 - Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter
1. Staken de stemme n over de benoeming van personen, dan wordt de beslissing uitgesteld

tot een volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, dan vindt geen benoeming -
plaats. --2' staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

-
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een

ste mming, is beslissrnd
Hetzelfde geldtvoor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van
het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dan wel, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het -
eerder ge nomen besluit,

Hoofdstuk lV. Boekjaar, jaarstukken en begroting --
Artikel 24 - Boekjaa
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 25 - Jaarstukken --"*1" Het bestuur stelt binnen de wettelljke termijn na afloop van het boekjaar een 

-

jaarrekening, een jaarverslag, een volkshuisvestingsverslag en een overzicht van de 

-
overige verantwoordingsgegevens op, die moeten voldoen aan de voorschríften die ter -zake voor toegelaten ínstellingen gelden.

2. De Raad van Commissarissen laat de in het eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door
een door hem aangewezen regísteraccountant, Accountant-Administratieconsulent als -
bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Woningwet, of door een organisatie waarin 

-accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken. De opdracht tot beoordeling
van deze stukken kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van
Commissarissen.-

3. De Raad van Commissarissen stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid nietvast'---
alvorens de raad kennís heeft genomen van de bevindingen van de accountant,

4' De stukken als bedoeld in het eerste lid worden door de leden van het bestuur en de leden
van de Raad van Commissarissen ondertekend.0ntbreekt de handtekening van één of *.
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.--

5. De stukken als bedoeld in het eerste lid worden door de Raad van Commissarissen 

-
vãstgesteld binne n de wettelijke termijn na afloop van het boekjaar. -

6. Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit van de Raad
van Commíssarissen.'-

Artikel 26 - Begroting
1. Uiterlijk een maand vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het

komende boekjaar vast.
2. Het bestuur behoeft daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van - --

Commíssarissen.

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten
Artikel 27 - Voorwaarden
1. wijziging van de statuten geschíedt door het bestuur. Zij behoeft hiervoor de ..---- -

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. .**-



2.

3.

4.

7

Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Commissarissen in -een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de -statuten zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van een wijziging van de statuten kan
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee ierãe [zi¡e) van de 

-

uitgebrachte geldige stemmen indien tervergadering alle leden urn d. Raad van
Commissaríssen aanwezig zi¡n,-- --
Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet -aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een 

-meerderheid van ten minste twee derde (z/¡e) van de alsdãn uiigebrachte geldige
stemmen een besluít kan worde n genomen, ongeacht het aantaller vergadiring
aanwezige leden.
Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijzíging van
de statuten hebben gedaan, rnoeten een afschrift van ãat voorster, waarin

- 15 -

e statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur zelfstandig

5.

6.

voorgenomen wijzÎging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproe ping. 

- 

*
Het bepaalde in het tweede en vìerde lid ís niet van toepassing, indien ter vergadering -alle leden van de Raad van Commíssarissen aanwezig r¡n.n ñetvoorgenomen besluittot
wiiziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd---- *----.
Voor wijzigÍng van de statuten behoeft de stichting ue go'eote-uring van de miníster belast
met de zorg voor de volkshuisvesting. De stichtinglegt Éiertoe iedãre voorgenomen 

-wijziging van de statuten aan hem
De wíjziging van d
is opgemaakt. Tot
bevoegd.

8' Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzígde statuten neer
ten kantore van het handelsregist

Hoofdstuk Vl. 0ntbinding van de stichting
Artikel 28 - Wíjzen van ontbinding ''. '-''-.-..-__-*

bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur;--
na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van -
de boedel, hetzij door insolventie;

3. door de rechter in de gevallen die de wet be

De stichting wordt ontbonden: ---

2

Artikel 29 - Voorwaarden

3

paalt.

voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuu
goedkeuring van de Raad van Commissaris

r de voorafgaande

2' Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluitvan de Raad van Commissarissen in *
een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de
stichting zal worden voorgesteld, Tot goedkeuring van ue oîtbinoing van de stichiing kan
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde (ã/g.) van de
uitgebrachte geldige stemmen indien tervergaderíng alle leden van de Raad van
Commissarissen aanwezig zijn. -
Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Commissarissen niet -aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een -_meerderheid van ten minste twee derde (z/¡e)van de alsdãn uiigebrachte geldige
stemmen een besluit kan worde n genomenr ongeacht het aantal ter vergadiring
aanwezige leden.=---



- 16 -

4. Zij die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Commissarissen ter behandeling
van een voorstel tot ontbinding van de stichting hebben gedaan, moeten een afschrift -van dat voorstel voegen bij de oproeping"-

5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is nietvan toepassíng, indien tervergadering -alle leden van de Raad van Commíssarissen aanwezig zîjn en ñet besluit tot gãedkeurìng
van de ontbinding van de stichting met algemene stemmen wordt ge nom

6' Bij ontbinding dient het bestuurvan de stichting de minister, belasi met de zorg voor de
volkshuisvesting, hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 30 - Vereffe
1' Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door de minister belast met

de zorg voor de volkshuisvestíng of door ren door hem daartoe aangewezen persoon of -
instantíe.

2. De vereffening leidt ertoe dat dat vermogen uitsluitend beste md blijft voor
behartigen van het belang van de volkshuisvesting.

3. De ín lid 1 bedoelde minister of de door hem aangewezen persoon of instantie verkoopt -
het overschot, bedoeld in artikel23b ¡id 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,voor -
zover daartoe iets anders dan geld behoort en de statuten van de lti.t'ting of een 

-_rechterlijke beschikking geen nadere aanwijzing behelzen. De verkoop g.rihi.Ot in het -
openbaar naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden. De minister
of de door hem aangewezen persoon of instantie kan bepaleñ in welke volgorde
woongelegenheden als bedoeld in artikel 46, eerste lid, onderdee I b, van dÀ Woningwet -
en gebouwen als bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel d, van de Woníngwetler -verkoop worden aangeboden aan de verschillende categorieën mogelijke verkri.¡gers van -
die woongelegenheden of gebouwen. .

Hoofdstuk Vll. Reglementen
Artikel 31 - Reglementen *-.

Reglementen - uitgezonderd het in artikel '12 van deze statuten bedoelde reglementvan
de Raad van Commissaríssen en de reglementen van de Remuneratie- en Auditcommissie
welke worden vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen - worden 

-vastgesteld en gewijzigd door het bestuur, waarbij wijzìging of vaststelling van het-
bestuursreglement ex artikel 7 lid 4 van deze statuten onderworpen is aan voorafgaande
goedkeuring door de Raad van Commissariss

2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zîjn met de wet of met 
-deze statuten

Hoofdstuk Vlll. Overgangsregeling
Artikel 32

Het bepaalde in artikel 5lid 1 onderdelen a tot en met d, g en h van deze statuten is niet
van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van het bestuur die vóór -
een julitweeduizend vijftien zijn benoemd tot bestuurdervan de stichting, met dien 

-verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende onverenigbaãrheden blíjven
gelden zoals deze luidden in de statuten welke direct vooraf gingen aan de onderhavige *
statu te n.

j: -,¡' .1 . r .ß,r!.i",:1a...¡fl._:iî! a],a,,,,!.,.: t.i¡r.rriì,;¡;!f,jt..r

het 
--

2. Het bepaalde in artikel 14lid l onderdelen a tot en met e, h en ivan deze statuten is niet
van toepassing, tot hun eventuele herbenoeming, op de leden van de Raad
Commissarissen die vóór een juli tweeduizend vijftien zijn benoe md tot commissarls van
de stichting, met dien verstande dat voor deze personen de bepalingen betreffende --
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onverenigbaarheden blijven gelden zoals deze luidden in de statuten wefke directvooraf
gingen aan de onderhavige statuten.

AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht

besluít
de notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op acht en
twintig september tweeduizend achttie
kopie brief minister van Binnenlandse Zaken en Konin krijksrelaties;
volmacht

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend,
WAARVAN AKIE is verleden te Veendam op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. 

-Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van
een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inñoud te -hebbenkennisgenomenenopvolledigevoorlezingdaarvangeenprijstestellen.-
Vervolgens is deze akte onmiddellíjk na beperkte voorlezing door dsverschenen persoon en -mij, notaris, q¡ds¡tsks¡d.
(Volgt ondertekening)
U¡TGEGEVEN V00R AFSCHRIff op heden twintig decembertweeduizend achttien door
míj, mr. Heleen Suzanne Mulder, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Martine
wouters, notaris te veendam om twaalf uur en negentien minuten.
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