STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op veertien december
tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij,
mr. IVlartine Bijkerk, notaris te Amsterdam:
de heer Johan Cornelis IJsbrand van Vliet, geboren te

op

, wonende te
huwd, houder van een Nededands paspoort met nummer

ge.

OVERWEGINGEN
De comparant neemt in aanmerking:
A.

Laatste statuten
Stichting Leger des Heils, een stichting, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1315 GN) Aimere, Spoordreef 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41208155, is opgencht bij akte op zevenentwintig
december negentienhonderd achtentachtig vededen voor mr. A.J. Vogelsang,
destijds notans te Amsterdam. De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.

B.

Besluit tot statutenwijziging
Het bestuur van voornoemde stichting heeft besloten om de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vastte stellen.

C.

Machtiging
De comparant, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de stichting, is ge-

D.
E.

machtigd deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Besluit
Van voormeld besluit blijkt uit een - aan deze akte te hechten - besluit.
Goedkeuring
De Generaal van The Salvation Army te Londen heeft het voorgenomen besluit van het bestuur tot wijziging van de statuten goedgekeurd, waarvan blijkt
uit een - aan deze akte te hechten - besluit.

STATUTENWIJZIGING
De comparant verklaart ter uitvoenng van voormelde besluiten de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt:
Artikel 1. Naam
1.1.
De stichting is genaamd: Stichting Leger des Heils.
Artikel 2. Zetel
2.1.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Artikel 3. Doel en werkwijze
3.1.
De Stichting stelt zich ten dienste van de organisatie en instellingen van het
Leger des Heils in Nededand, waaronder het Kerkgenootschap Leger des

Heils, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Stichting Leger des Heils Dienstvedening, Stichting Leger des Heils Fondsenwerving en
andere met goedkeunng door de Generaal van de Salvation Army opgenchte
of nog op te nchten instellingen, en heeft tot taak op verzoek en onder verantwoordelijkheid van bedoelde instellingen de door hen aan de Stichting
toevertrouwde middelen te beheren.
3.2.

De Stichting bevordert de werkwijze van het Leger des Heils om op elke
daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het evangelie - met name de daann
vervatte oproep tot bekenng - in woord en daad uit te dragen, in ontmoeting
met de medemens ook aandacht gevend aan diens maatschappelijke noden
en behoeften, en daann trachten te voorzien hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen, er van uitgaande dat voor het waadijk mens zijn naar
Gods bedoeling en voor het waadijk samenleving zijn naar Gods bedoeling
nodig is: ieders bekenng tot een gehoorzaamheid aan Jezus Christus.

Artikel 4. Structuur en grondslag
4.1.

Het Leger des Heils in Nededand maakt deel uit van de godsdienstige organisatie The Salvation Army gevestigd op het Internationaal Hoofdkwartier te
Londen, Groot-Brittannië, opgencht door William Booth bij stichtingsakte
(deed poll) de dato zeven september achttienhonderd achtenzeventig.
Het Leger des Heils acht zich in beginselen, leer en bestuursvorm gebonden
aan de in The Salvation Army geldende internationale Orders en Reglementen en ondenwerpt zich aan de leiding van de Generaal van The Salvation
Army.

4.2.

De Stichting vindt haar grondslag in de godsdienstige beginselen en leerstellingen van het Leger des Heils, waaraan zij zich te allen tijde heeft te houden
en die er door uitgedragen moeten worden, en die luiden:
a.

Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en Nieuwe
testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de
goddelijke nchtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn. —

b.

Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper,
Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem
goddelijke verering toekomt.

c.

Wij geloven, dat er dne Personen in de Godheid zijn, de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heedijkheid.

d.

Wij geloven, dat in de persoon van Jezus Chnstus, de goddelijke en
menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.

e.

Wij geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk

verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden
zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn
blootgesteld.
f.

Wij geloven, dat de Heer Jezus Chnstus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan
worden.

g.

Wij geloven, dat bekenng tot God, geloof in de Heer Jezus Chnstus en
wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons behoud. ~

h.

Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof
in onze Heer Jezus Chnstus, en dat hij, die gelooft, daarvan het getuigenis in zich heeft.

i.

Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Chnstus nodig is om
gered te blijven.

j.

Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onbenspelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Chnstus (1. Tess. 5:23).

k.

Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van
het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, in de

eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze straf
van de goddelozen.
Artikel 5. Middelen tot het doel
5.1.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a.

het (doen) vernchten van fondsenwerving en (doen) aanvragen van subsidies van de overheid ten behoeve van instellingen, uitgaande van het
Leger des Heils en met beheer van deze fondsen en subsidies onder
eindverantwoordelijkheid van de individuele instellingen;

b.

het toekennen van de financiële middelen aan de instellingen van het
Leger des Heils teneinde deze in staat te stellen hun doelstellingen te
realiseren, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel
10.2 en artikel 10.3 van deze statuten,

alsmede in het algemeen door al zulke middelen als naar het oordeel van het
Bestuur kunnen strekken om het vooromschreven doel te venvezenlijken,
waaronder het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en 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.
Artikel 6. Bestuur
6.1.
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit dne (3) personen.

6.2.

De Generaal van The Salvation Arnny benoemt de volgende twee functionarissen tot bestuurder:

6.3.

a.

de Terntonaal Commandant van het Leger des Heils, als voorzitter; en ~

b.

de Chef-secretans van het Leger des Heils, als vice-voorzitter.

Het Bestuur benoemt, na verlcregen goedkeunng van de Generaal van The
Salvation Army de volgende functionans tot bestuurder:
de

6.4.

Financieel-secretaris

van

het

Leger

des

Heils,

als

secreta-

ris/penningmeester.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt ten aanzien van een bestuurder: —
a. door vedies van de kwaliteit waarin de bestuurder is benoemd;
b.
c.

door zijn overlijden;
door ontslag door de Rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald; en

d.

door ontslag hem vedeend door de Generaal van The Salvation Army
dan wel voor de secretans/penningmeester door ontslag hem vedeend
door het Bestuur.

6.5.

Ingeval van een vacature in het Bestuur vormen de overblijvende twee bestuurders een wettig samengesteld Bestuur. Ingeval van twee vacatures is
het Bestuur niet bevoegd besluiten te nemen.

6.6.

Het Bestuur doet zich met betrekking tot de werkzaamheden van de Stichting
bijstaan door de Terntonale Raad van het Leger des Heils (voorheen genaamd Territonale Financiële Raad), alsmede door zodanige andere colleges
als zij zullen vernemen van nut te zijn.

Artikel 7. Vertegenwoordiging
7.1.

Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan:
het Bestuur; of
twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder de Terntonaal
Commandant als voorzitter van het Bestuur.

7.2.

Het Bestuur is bevoegd volmacht te vedenen zowel aan een of meer van de
bestuurders als aan anderen om de Stichting binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen, al dan niet met de titel directeur.
Het Bestuur vedeent of wijzigt geen volmacht dan nadat het daarover het advies van de Terntoriale Raad heeft ingewonnen.

Artikel 8. Bestuursvergaderingen
8.1.

Het Bestuur vergadert ten minste dnemaal per jaar met de Terntonale Raad,
en voorts zo dikwijls als het Bestuur zulks in het belang van de Stichting nodig acht.

8.2.

De in artikel 8.1 bedoelde vergaderingen worden ten minste zeven dagen
voor de datum van de vergadenng bijeengeroepen en worden geleid door de
voorzitter van het Bestuur.

Artikel 9. Bestuursbesluiten
9.1.
Het Bestuur beslist niet dan nadat het Bestuur daarover het advies van de
Territoriale Raad heeft ingewonnen.
9.2.

Het advies van de Terntonale Raad zal of schnftelijk worden verstrekt of blijken uit de notulen van de bestuursvergadering waarin het advies van de Territoriale Raad met het Bestuur is besproken.

9.3.

Alle bestuursbesluiten worden opgenomen in het notulenboek. Zij worden na
vaststelling door het Bestuur getekend door de voorzitter en de secretaris. —

9.4.

Van bestuursbesluiten over zaken wordt een besluitenlijst opgemaakt die
openbaar zal worden gemaakt. Besluiten omtrent personen worden niet
openbaar gemaakt.

9.5.

Een bestuurder die bij een voorgenomen besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting ("tegenstrijdig belang") meldt dit onverwijld aan de overige bestuurders.

9.6.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de vorige zin niet van toepassing en
kunnen ondanks het tegenstrijdig belang bestuurders deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, maar legt het Bestuur de overwegingen die
aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

9.7.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, waaronder de instemmende stem van de voorzitter. ~

9.8.

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

9.9.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter van de vergadering. —

9.10.

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende ondenwerpen, mits met algemene stemmen en geen van de bestuurders een tegenstrijdig belang bij het voorgenomen besluit heeft, ook al
zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van de vergadering niet in acht genomen.

9.11.

Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris van het Bestuur een verslag opgemaakt, dat
na medeondertekening door de voorzitter van het Bestuur bij de notulen
wordt gevoegd.

9.12.

Besluiten van het Bestuur tot:
a.

wijziging van de statuten;

b.

benoeming en ontsiag van externe accountants;

c.
d.

ontbinding van de Stichting; en
opnchting van een of meer rechtspersonen of vennootschappen,

behoeven de voorafgaande schriftelijl<e goedl<eunng van de Generaal van
The Salvation Army te Londen.
De besluiten in dit lid onder a., c. en d. vermeld worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, waaronder de instemmende stem van de voorzitter, in een vergadenng waann alle in functie zijnde
leden van het Bestuur aanwezig zijn.
Artikel 10. Geldmiddelen
10.1. De middelen van de Stichting zijn onder meer de volgende:
a.

Bijdragen van particulieren en instellingen.

b.

Legaten en nalatenschappen aan de Stichting vermaakt.
Nalatenschappen kunnen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

c.

Subsidies van de overheid ten behoeve van een van de instellingen uitgaande van het Leger des Heils.

10.2.

Indien en voorzover de beschikbare middelen voor bepaalde activiteiten van
vorenbedoelde instellingen zijn bestemd, is het Bestuur niet bevoegd zolang
deze bestemming is gehandhaafd, de middelen een andere bestemming te
geven.

10.3.

Ovengens zal de verdeling van fondsen van de Stichting geschieden overeenkomstig een verdeelsleutel die door het Bestuur van de Stichting in overleg met de Territonale Raad zal worden vastgesteld.

10.4.

Alvorens de verdeelsleutel te wijzigen zal hierover advies worden gevraagd
van het Bestuur van het Kerkgenootschap Leger des Heils en van de besturen van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de
Stichting Leger des Heils Dienstvedening alsmede van de bij het Leger des
Heils fungerende (Centrale) Ondernemingsraden.

10.5.

Jaadijks zal aan het Bestuur van het Kerkgenootschap Leger des Heils, de
besturen van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, de
Stichting Leger des Heils Dienstvedening en de Stichting Leger des Heils
Fondsenwerving alsmede aan de bij het Leger des Heils fungerende (Centrale) Ondernemingsraden, een verklanng worden overgelegd van de registeraccountant van de Stichting waaruit blijkt dat het Bestuur de inkomsten overeenkomstig de voor het desbetreffende jaar vastgestelde verdeelsleutel heeft
verdeeld.

Artikel 11. Financieel beheer
11.1.

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. ~
Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige

-Iaantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
11.2.

Vóór een juli, na afloop van elk boekjaar worden in ovedeg met de Terntonale
Raad door het Bestuur een balans en een vedies- en winstrekening over het
afgelopen jaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden na akkoordbevinding
door het Bestuur ondertekend en gaan vergezeld van een verslag omtrent de
vernchtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar.

11.3.

Het Bestuur wijst een registeraccountant aan voor de controle van de jaarstukken, met inachtneming van artikel 9.12.

11.4.

Het Bestuur is verplicht de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende
bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

11.5.

De jaarstukken worden tezamen met de verklanng van de registeraccountant
gezonden aan de bij het Leger des Heils fungerende (Centrale) Ondernemingsraden en aan de besturen van het Kerkgenootschap Leger des Heils en
van de Stichting Leger des Heils Dienstvedening, de Stichting Leger des
Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving.

Artikel 12. Ontbinding
12.1.

Indien het te eniger tijd het Bestuur noodzakelijk zou blijken de Stichting te
ontbinden, is het Bestuur bevoegd de daarvoor nodige maatregelen te treffen
na verkregen schriftelijke toestemming als bedoeld in artikel 9.12 en na verkregen advies van de bij het Leger des Heils fungerende Centrale Ondernemingsraden.

12.2.

De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

12.3.

De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij het Bestuur een andere
vereffenaar aanwijst.

12.4.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.

12.5.

Het overschot na vereffening wordt door de vereffenaar(s) besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling van het Leger des Heils, in
of buiten Nededand, en zo die er niet is, ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en
die een soortgelijke doelstelling heeft.

12.6.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door het Bestuur aan te wijzen perso(o)n(en).

12.7.

Op de ontbinding en de vereffening van de Stichting is het bepaalde in de wet
van toepassing.

Artikel 13.
13.1.

In alle gevallen, welke binnen de grenzen dezer statuten vallen, doch daann
niet zijn geregeld, wordt door het Bestuur voorzien.

SLOT
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notans, bekend.
WAARVAN AKTE
wordt vededen te Aimere op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Na beperkte voodezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en
door mij, notans, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
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