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STATUTENWIJZIGING

Heden, zestien juti tweeduizend achttien,
verscheen voor mij, mr. Theodorus Johannes Wittibrordus Kampschóer, notaris, ats 

-
waarnemer van mr. Rotand Ernst Staden, notaris te Oosterhout, aan De Boedingen 39, 

-Í4e0ó BAI:

mevrouw Francisca Hubertina Adriana VAN DEN 00RT, wonende op het adres:
Hertogstraaï27 te 4711+BW Sprundet, gemeente Rucphen, geboren te Oosterhout op -
twaatf maart negentienhonderd zestig, zich tegitimerende met rijbewijs nummer
4040129902, afgegeven te Oosterhout op negenentwintig februari tweeduizend twaal.f,-

ten deze handelend in haar hoedanigheid van bestuurder met de titel van voorzitter van 
-de statutair te Breda gevestigde stichting STICHTING WW HELP ONS HELPEN;

kantoorhoudende op het adres: Gieterijstraat 10 te 4814DA Breda, ingeschreven in het-
handetsregister onder nummer 20157782I zu tJt tozi 

-

hierna ook te noemen: de stichting.Stichting WW Hetp ons Hetpen
De comparante, handetend ats gemeld, verktaarden ats votgt:
1. 

I 
Bij akte verteden op vier augustus tweeduizend negen, voor R.E. Staden, notaris te 

-0osterhout, is de rechtspersoon opgericht.
Bij akte verteden op negenentwintig oktober tweeduizend dertien 129-10-201
verteden voor Mr R.E. Staden, notaris te Oosterhout, zijn de statuten van de
rechtspersoon gewijzigd .

Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering, gehouden op veertien juti-
tweeduizend achttien bestoten de statuten van de stichting te wijzigen. Van dit bestuit -
btijkt uit de notuten die aan deze akte zijn gehech
In die vergaring was het vereiste aanta[ [te weten: attel bestuursteden aanwezig
danwel vertegenwoordigd zoats is vereist in artikel 11 tid 1 van de thans vigerende-
statuten.

5. l0p grond van artike[ 11 tid 2 van de huidige statuten van deze rechtspersoon is ieder-
bestuurstid bevoegd om een akte van statutenwijziging te laten vertijden.

De comparante, handetend ats gemetd, verklaarde dat bestoten is tot de navotgende-
wijzigingÍen) van de statuten van de stichting, wetke wijzigingen bij deze worden
neergetegd teneinde die wijzigingÍenl thans te effectueren:
STATUTENWIJZIGING

A. ArtikeL 3 tid 1 wordt vervangen door een nieuw lid 1, [uidende:

2.

3.

4.

" Artikel3
t. I Uet bestuur van de stichting bestaat uit een

aantal van ten minste drie [3J bestuurders."
stuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven-

B. ArtikeL 3 lid 2 wordt vervangen door een nieuw lid 2, luidende:
" Artikel 3
2. I De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. ln vacatures moet -
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binnen een termijn van drie maanden worden voorzien. Het bestuur kiest uit
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van-
secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervu[d."

C. Artikel. 7 wordt vervangen door een nieuw Artikel. 7 [uidende:
" Bestuur: defungeren
Artiket 7
Ee n bestu u rd er defu n g ee rt :
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding

of indien zij ophoudt te bestaan;
b. I door zijn faiilissement, aan hem surséance van betaling wordt verleend, htj op-

enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook voorwat betreft de-
bestuurder-natuurlijkpersoon,doordathijondercurateIewordtgestetd;-

c. I door zijn aftreden;. )"",,7,,
I aIIreQen:
slag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; of

e. I door ontslag op grond van artikel2:298 Burgerl.ijk Wetboek."

D. Artiket 12 tid 3 wordt vervangen door een nieuw [id 3, [uidende:

3. I Bry opheffing van deze rechtspersoon moet een batig liquidatiesaldo worden besteed-
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

-

doelstelling als de doelstelling van deze rechtspersoon of van een buitenlandse-
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een -
s oo rtg e lij ke doe lste I[i n g h e eft."

Doortopende TEKST der STATUTEN

Tenstotte verktaarde de comparante, handetend ats gemetd, dat na bovenstaande-
statutenwijziging de vottedige ÍnieuweJ statuten van de vennootschap [uiden ats votgt:-
Naam en Zetel
Artikel. 1

1. De re stichting draagt de naam: STICHTING WW Hetp ons Helpen.1. De stichting draagt de naam: STICHTING \

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda.
DoeI

1.

ArtikeL 2
De stichting heeft ten doet:

het creêren van een vaste tocatie voor sociate maatschappetijke hutpvertening, -
met ats prioriteit materiatistische hutpvertening in de vorm van hutp met 

-
goedkope tweedehands sputten ;

a.

b. een ontmoetingsptaats voor het

informatie door middeI van een

uitwisseten van informatie en verstrekken van-
fotderhoek met fotders en informatie over diverse

c.

d.

maatschappetijke organ isaties;
bem i ddeti n g voor doorverwijzi n g naar professionete hu lpve rten i ng ;

het verrichten van atte verdere handetingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevordertijk kunnen zijn.
tichting tracht haar doel onder meer te verwezentijken door:2. Des

a. 
l
het openen en instandhouden van een winkel waar mensen met een gebrek aan-
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Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stetten oneven-
aantal van ten minste drie Í3] bestuurders."
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet -
binnen een termijn van drie maanden worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van-
secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervutd."
De bestuurders
Ingeval van één

bevoegdheden.

worden benoemd voor onbepaatde tijd.
of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn

De bestuurders ontvangen geen betoning voor hun werkzaamheden.
De bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten

Bestuur: taak en bevoegdheden

lorganisaties
Bestuur: samenstetting, wijze van benoemen
Artiket 3

3.

4.

5.

Artikel.4
Het bestuur is betast met het besturen van de stichting.
Het bestuur is niet bevoegd te bestuiten tot het aangaan van overeenkomsten tot-
verkrij g i n g, vervreemd i ng en bezwari n g van reg istergoederen.
Het bestuur is evenwel daartoe bevoegd indien het bestuit wordt genomen met 

-
atgemene stemmen van atte in functie zijnde bestuurders.
Het bestuur is niet bevoegd te bestuiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij
de stichting zich ats borg of hoofdetijk medeschutdenaarverbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstetl.ing voor een schutd van een ander verbindt.-
Het bestuur is evenwel daartoe bevoegd indien het besluit wordt genomen met 

-
atgemene stemmen van atte in functie zijnde bestuurders.
Erfstettingen mogen slechts onder het voorrecht van boedetbeschrijving worden
aanvaard

Bestuur: vergaderingen
Artike[ 5

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nedertand op de ptaats ats bij-
de oproeping is bepaatd.
Jaarl.ijks binnen zes maanden na aftoop van het boekjaar wordt een vergadering van -het bestuur Íde jaarvergaderingl gehouden, waar in el.k geval. aan de orde komt de-
vaststetting van de batans en de staat van baten en lasten.
Daarnaast wordt el.k hatf jaar een vergadering gehouden.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de-
oproeping doet.
De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag -



5.

6.

7.

van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel. van een -
oproepingsbrief .

Een oproepingsbrief vermetdt, behatve ptaats en tijdstip van de vergadering, de te 

-behandeten onderwerpen.

De vergaderingen worden gel,eid door de voorzitter. lndien deze afwezig is voorzien de

aanwezige bestuurders in de Leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de 
-vergadering geteid door de in teeftijd oudste aanwezige bestuurder

De secretaris notuteert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de 
-notutist aangewezen door degene die de vergadering teidt. De notuten worden

vastgestetd en getekend door degenen, die in de vergadering ats voorzitter en notutist

hebben gefungeerd. De notuten worden vervotgens bewaard door de secretaris.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders

en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.-
Bestuur: bestuitvorming

8.

2.

Artiket
1. I Het bestuur kan in een vergadering alteen bestuiten nemen indien de meerderheid van

de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten 

-
vertegenwoordigen nadat een schriftetijke, ter beoordeting van de voorzitter van de-
vergadering votdoende, votmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij stechts 

-voor één andere bestuurder ats gevotmachtigde optreden.

ls in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders-
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te-
houden niet eerder dan twee en niet later dan vierweken na de eerste vergadering. In

deze tweede vergadering kan ongeacht het aantaI aanwezige of vertegenwoordigde-
bestuurderswordenbes[otenomtrentdeonderwerpenwe[keopdeeerste-
vergadering op de agenda waren gepl.aatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering

moet worden vermetd dat en waarom een bestuit kan worden genomen ongeacht het -
aanta[aanwezigeofvertegenwoordigdebestuurders.
Zotang in een vergadering al.l.e in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen-
gel.dige besluiten worden genomen over atte aan de orde komende onderwerpen, mits

met atgemene stemmen, ook al. zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor -
het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomêD. 

-

Het bestuur kan met atgemene stemmen ook buiten vergadering bestuiten nemen. 
-Van een atdus genomen bestuit wordt door de secretaris een retaas opgemaakt, dat na

mede-ondertekening door de voorzitter ats notuten wordt bewaard.

ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden

bestuursbestuiten genomen met votstrekte meerderheid van de getdig uitgebrachte -
stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Atte stemmingen in een vergadering geschieden mondeting, tenzij één of meer 

-
bestuurders vóór de stemming een schriftetijke stemming verlangen.

3.

4.

5.

6.



Schriftetijke stemming geschiedt bij ongetekende, gestoten briefjes.
7. 

I 
Btanco stemmen worden beschouwd ats niet te zijn uitgebracht.

8. I In atte geschitten omtrent stemmingen bestist de voorzitter van de vergadering.
Bestuur: defungeren
ArtikeL T

Een bestuurder defungeert:
a. jOoor zijn overLijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding

of indien zij ophoudt te bestaan;
b. ldoor zijn faiLlissement, aan hem surséance van betating wordt verleend, hij op 

-
enigertei wijze het vrije beheer over zijn vermogen vertiest, atsook voor wat betreft de-
bestuurder-natuurtijk persoon, doordat hij onder curatete wordt gesteLd;

c. ldoor zijn aftreden;
d. ldoor ontstag he m verteend door de gezamentijke overige bestuurders; of
e. ldoor ontstag op grond van artikel 2:2gSBurgerLijk Wetboek.
Vertegenwoordiging
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1. 
I 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2. I De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamentijk
handelende bestuurders.
Tegen e
gedaan.

en handeten in strijd met artikel 4lid2 kan tegen derden beroep worden

Tegen een handeten in strijd met artikel 4 tid 3 kan tegen derden beroep worden

i 
gedaan.

4. 
I 
Het bestuur kan votmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, -

lom de stichting binnen de grenzen van die votmacht te vertegenwoordigen.
Boekjaar en iaarstukken
ArtiFet 9

1. 
I 
Het boekjaar van de stichting is getijk aan het kalenderjaar. 

-

2. lHet bestuur is verpticht van de vermogenstoestand van de stichting en van at[es-
I 
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvtoeien uit 

-ldeze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe-
lbehorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 

-lbewaren, dat daaruit te atten tijde de rechten en verptichtingen van de stichting

I kunnen worden gekend.
3. 

I 
Het bestuur is verplicht jaartijks binnen zes maanden na aftoop van het boekjaar de-

lbal.ans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stetten -
Ien vast te stetlen.

4. 
I 
Het bestuur is verpticht de in de voorgaande teden bedoetde boeken, bescheiden en -

I 
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

5. 
I 
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier-

I 
gestetde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager -

lworden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en 

-
lvol.l.edige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de votLedige bewaartijd
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Regtement

1.

2.

3.

4.

Het bestuur is bevoegd een regtement vast te stetten, waarin die onden'uerpen worden

geregeld, die naar het oordeel van het bestuur [naderel regeting behoeven.

Het regtement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Het bestuur is bevoegd het regl.ement te wijzigen of te beéindigen.

0p de vaststetting, wijziging en beëindiging van het regtement is het bepaalde in 

-artikel 11 tid 1 van toePassing. 

-

Statutenwijziging

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een bestuit tot statutenwijziging 

-moet met atgemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin atte 

-
bestuurdersaanwezigofvertegenwoordi9dzijn'
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariëte akte tot stand komen' ledere-
bestuurder afzonderl.ijk is bevoegd de desbetreffende akte te vertijden.

De bestuurders zijn verpl.icht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde

statuten neer te leggen ten kantore van het handetsregister.

Ontbinding en vereffening

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Hetbestuurisbevoegddestichtingteontbinden.
0p het besl.uit van het bestuur tot ontbinding is het bepaatde in artike[ 11 tid 1 van 

-

4.

5.

6.

overeenkomstige toepassing.

Bij opheffing van deze rechtspersoon moet een batig liquidatiesatdo worden besteed-
ten behoeve van een atgemeen nut beogende instetting met een soortgetijke 

-
doetstel.l.ing als de doel.stel.l,ing van deze rechtspersoon of van een buitentandse-
inste1l.ing die uitsluitend of nagenoeg uitsl.uitend het atgemeen nut beoogt en die een -
soortgetijke doetstetting heeft."

Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het bestuit tot-
ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

Na afl.oop van de vereffening btijven de boeken en bescheiden van de ontbondefl 

-lstichting gedurende de bij de wet voorg

] de vereffenaars aangewezen persoon. -

jOp de vereffening zijn overigens de bep

lWetboek van toepassing. 

-

eschreven termijn onder berusting van de door

Op de vereffening zijn overigens de bepatingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgertijk -

Stotbepatingen
Artiket l3
1. I In atte gevalten, waarin zowel de wet ats deze statuten niet voorzien, bestist het-

bestuur.
0nder schriftetijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare

com mun icatieka na [en overgebracht bericht, waarvan u it gesch rift btij kt.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december van het 

-

2.

3.

katenderjaar van haar oprichting.



Notulen van de buitengewone Vergadering van het Bestuur van de statutair te Breda gevestigde
stichting STIGHTING WW HELP ONS HELPEN, kantoorhoudende op het adres: Gieterijstraat 10
te 4814 DA Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20157782
gehouden op

De vergadering wordt geopend door de voozitter, mevrouw F.H.A. van den Oort
De notulen worden gehouden door de secretaris, mevrouw M. Kivits.

De voorzitter constateert:
dat in deze vergadering alle bestuursleden aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn, terwijl er geen
vacatures zijn,zodat in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen ook
zonder dat er aan de formele vereisten voor het oproepen tot en houden van de vergadering is
voldaan.

De voozitter memoreert:
Dat het wenselijk is dat de statuten van de stichting worden gewijzigd.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
- de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, zoals is opgenomen

in het ontwerp van de akte van statutenwijziging opgesteld door Notariskantoor Staden te
Oosterhout (kenmerk Ref: 20180459.01iTN) dat ter tafel ligt;

- mevrouw F.H.A. van den Oort alsmede van ieder van de medewerkers verbonden aan
Notariskantoor Staden te machtigen om deze statutenwijziging tot stand te brengen en de
akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen.

Het bestuur van stichting STICHïING WW HELP ONS HELPEN, besluit met algemene stemmen
vorenbedoelde voorstellen aan te nemen.

Staande de vergadering worden de onderhavige notulen voorgelezen en vastgesteld en daarna
door de voozitter en de notulist ondertekend.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld te 3r"*^ op /91-'1'*L zora]
V

voozitter:

secretaris: Itu
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BURGERLIJKE STAAT

Waar in deze akte is vermetd ongehuwd of nimmer gehuwd geweest, is daaronder tevens-
begrepen niet geregistreerd ats partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of ats
zodaniggeregistreerdgeweest,tenzijandersisaangegeVen.
SLOT

De comparante is mij, notaris bekend. Haar identiteit heb ik, notaris, vastgesteld aan de-
hand van het hiervoor vermetde document.
Deze akte is verteden op de plaats en op de datum, als aan het begin vermeld. Voor het-
vertijden van deze akte heb ik, notaris, tijdig getegenheid gegeven om van de inhoud van-
deze akte kennis te nemen, de inhoud daarvan zaketijk weergegeven en toegeLicht en 

-
gewezen op de gevotgen die daaruit voortvloeien.
Zij heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te-
stemmen en op vottedige voortezing geen prijs te stetlen.
Vervotgens is deze akte beperkt voorgetezen. Onmid/)ttijk daar
daarna ik, notaris, deze akte ondertekend om 'rilhig tllt t

t de compayante en-
^A\////4@ía .--*


