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Heden, éénentwintig januari tweeduizendvijftien, 	  
verscheen voor mij, mr. MARC MARIA ROBBERS, notaris met als plaats van— 
vestiging 's-Hertogenbosch: 	  
de heer AUGUSTINUS FRANCISCUS ISIDORUS BANNENBERG, zich 	 
identificerende met zijn pasPoort met nummer NMB5BP5F1, afgegeven te 	 
Oegstgeest op zestien juni tweeduizendtien, wonende te 2343 JV Oegstgeest,— 
Erasmuslaan 8, geboren te Naaldwijk op twaalf april  
negentienhonderdzesenvijftig, te dezen handelend als enig bestuurder van de-
stichting: VAN NEYNSELSTICHTING,  gevestigd te 's-Hertogenbosch, Eemweg-
2 (postcode 5215 HR), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van-
Koophandel onder nummer 41081034, hierna te noemen: "de stichting", en als 
zodanig de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend.  
INLEIDING 	 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: 	  
a. De stichting is opgericht op vijftien mei dertienhonderdéénenzestig. 	 
b. De statuten van de stichting luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw-

vastgesteld bij akte op zeventien januari tweeduizendtwaalf verleden voor- 
mr. P.J.G.C.M. Mandos, destijds notaris te Sint-Michielsgestel. 	  

c. De Raad van Toezicht van de stichting heeft in zijn vergadering van 	 
negenentwintig september tweeduizendveertien besloten de statuten van—
de stichting te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten— 
notulen van die vergadering. 	  

d. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de stichting 	  
voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en 	  
besluitvorming tot wijziging van de statuten. 	  

e. De voor de wijziging van de statuten vereiste adviezen zijn verstrekt door— 
de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad van de stichting, waarvan- 
blijkt uit de aan deze akte gehechte memo en brief. 	  

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze ter uitvoering van— 
gemeld besluit voor de stichting vast te stellen de volgende gewijzigde 	 
STATUTEN 	  
NAAM EN ZETEL 	  
Artikel 1. 	 
1. De stichting draagt de naam: Van Neynselstichting. 	  
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch en is 	 

opgericht als "Stichting Antoniegaarde". 	  
DOEL EN MIDDELEN 	  
Artikel 2. 	 
1. De stichting heeft tot doel hoofdzakelijk aan ouderen verzorging, 	 

verpleging, behandeling en huisvesting aan te bieden, met het oogmerk 
voorwaarden te scheppen voor een zo goed mogelijk welbevinden. 	 

Artikel 2a. 	 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 	  
1. Het leveren van zorgprodukten aan voornamelijk ouderen. 	  
2. Het beheer en de exploitatie van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en— 

overige voorzieningen te 's-Hertogenbosch rekening houdend met de 	 
eigenheid van deze instelling. 	  

3. Het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en 	 
begeleidingsklimaat voor bewoners en patiënten. 	  

4. Het scheppen van een gunstig werkklimaat voor alle binnen de stichting—
werkzame personen. 	  

5. Het bevorderen van ouderenzorg op respectievelijk regionaal-, lokaal- en—
wijkniveau door het samenwerken met andere instellingen op het gebied— 
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van de intra- en extramurale gezondheids- en welzijnszorg. 	  
6. Het bijdragen aan de vorming van een regionaal, provinciaal en nationaal—

ouderenbeleid. 	  
7. Het medewerking geven aan beroepsgericht onderwijs en het verlenen van— 

medewerking aan opleidingen in het kader van de ouderenzorg en 	 
gezondheidszorg. 	  

8. Het treffen van voorzieningen met betrekking tot de geestelijke en 	 
godsdienstige begeleiding, ten behoeve van alle personen, aan wie door de—
stichting verpleging, verzorging en/of begeleiding wordt verschaft, en die— 
daarvan gebruik willen maken. 	  

9. Andere wettige middelen welke het doel kunnen bevorderen. 	  
FINANCIËLE MIDDELEN 	  
Artikel 3. 	 
De stichting tracht de financige middelen voor haar arbeid te verkrijgen 	 
door: 	  
a. het leveren van zorgprodukten aan voornamelijk ouderen. 	  
b. het exploiteren van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en andere 	 

ouderenzorgvoorzieningen; 	  
c. subsidies en donaties; 	  
d. inkomsten uit hoofde van belegging; 	  
e. verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen en legaten, 	  

waarbij geldt dat erfstellingen alleen aanvaard kunnen worden onder 	 
het voorrecht van boedelbeschrijving; 	  

f. inkomsten van eigendommen van de stichting; 	  
g. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. 	  
ORGANEN 	  
Artikel 4. 	 
De stichting kent als organen: 	  
1. De Raad van Bestuur. 	  
2. De Raad van Toezicht. 	  
RAAD VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP DE RAAD VAN BESTUUR 	 
Artikel 5. 	 
1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur. 	 
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.- 
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de 	 

Raad van Bestuur, zulks met inachtneming van de bepalingen in hun 	 
arbeidsovereenkomsten casu quo rechtspositie. 	  

4. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een 	 
voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.— 

5. De Raad van Toezicht geeft de ondernemingsraad kennis van een 	 
voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur— 
en neemt daarbij de bepalingen als opgenomen in de Wet op de 	  
Ondernemingsraden in acht. 	  

6. De Raad van Toezicht kan één van de leden van de Raad van Bestuur de— 
titel van voorzitter verlenen. 	  

7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige 	  
arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden—
door de Raad van Toezicht. 	  

8. Lid van de Raad van Bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen:— 
a. die minderjarig zijn en/of onder curatele gesteld; 	  
b. aan wie ingevolge de wet het beheer over zijn vermogen is ontnomen;— 
c. die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest—

van de Raad van Toezicht van de stichting; 	  
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d. die lid zijn van de raad van toezicht van andere stichtingen of 	 
rechtspersonen, die binnen het werkgebied van de stichting geheel of—
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de stichting, tenzij- 
de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of 	 
anderszins nauw verbonden is met de stichting. 	  

e. een lid van de Raad van Toezicht van de stichting; 	  
f. een persoon, die zitting heeft in een cliëntenraad van (een 	  

rechtspersoon die valt oncler het beheer van) de stichting; 	  
g. die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de 	 

Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur; 	  
h. die bestuurslid is van een lokale overheid in het werkgebied van de 	 

stichting; 	  
i. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht— 

op de stichting; 	  
j. wiens lidmaatschap van 4e Raad van Bestuur kan leiden tot 	 

strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze 	 
functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van 	 
belangen. 	  

9. De Raad van Bestuur verdeelt zijn werkzaamheden in onderling overleg en-
regelt al hetgeen zijn functioneren betreft bij reglement. Vaststelling of 	 
wijziging van dit reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de—
Raad van Toezicht. 	  

10. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur— 
zijn de overige zittende leden, of is het overblijvende lid bevoegd om 	 
rechtsgeldige besluiten te nemen. 	  

11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur— 
nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele 	 
Raad van Bestuur waar. 	  

12. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van-
Bestuur wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld 	 
door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel-
8 van deze statuten, aan te wijzen derde. Alleen indien er geen andere 	 
mogelijkheid is, kan de Raad van Bestuur worden waargenomen door de—
Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen,— 
al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. In alle gevallen zal een— 
dergelijke waarneming van het bestuur door de Raad van Toezicht niet 	 
langer duren dan strikt noodzakelijk. 	  

Artikel 6. 	 
1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 4 wordt de stichting in en buiten rechte—

vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. 	  
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van— 
de Raad van Bestuur afzonderlijk. 	  

2. De Raad van Toezicht kan de vertegenwoordiging aan nadere regels 	 
binden. 	  

3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het 	 
elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad— 
van Bestuur omtrent: 	  
a. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting; 	 
b. aanvraag van notering of intrekking van deze notering van de onder b—

bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs; 	  
c. aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere— 

rechtspersoon; 	  
d. een voorstel tot wijziging van de statuten en/of reglementen; 	 
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e. een voorstel tot fusie, tot splitsing, tot ontbinding van de stichting of—
tot wijziging van de rechtsvorm; 

f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; 	 
g. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 	 

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek; 	  
h. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een 	  

aanmerkelijk aantal werknemers; 	  
i. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren 	 

opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen, begroting en— 
jaarrekening; 	  

j. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of 	 
bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten 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 derde verbindt; 	  

k. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht 
bepaalde, en aan de Raad van Bestuur medegedeeld, limiet binnen ee• 
door de Raad van Toezicht bepaalde, en aan de Raad van Bestuur 	 
medegedeelde, periode; 	  

1. het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen— 
in kort geding; 	  

m. vaststelling en wijziging van het beleid op ethisch terrein; 	  
n. belangrijke organisatorische wijzigingen en belangrijke wijzigingen in—

het zorgaanbod; 	  
o. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling— 

van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; 	  
p. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of 	 

beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en— 
wijzigen hiervan; 	  

q. de vaststelling van het maatschappelijk jaarverslag. 	  
4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel alsmede in andere bepalingen van 	 

deze statuten op grond waarvan bepaalde (categorieën van) 	  
bestuursbesluiten aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van 	 
Toezicht zijn onderworpen is van overeenkomstige toepassing op de 	 
desbetreffende (categorieën van) bestuursbesluiten van de 	  
dochterstichtingen en -vennootschappen die door de stichting worden 	 
bestuurd. De Raad van Bestuur is gehouden om deze (categorieën van) 	 
bestuursbesluiten eveneens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht 	 
voor te (laten) leggen. 	  

5. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting wanneer hij in zijn 	 
hoedanigheid van werkgever van de Raad van Bestuur handelt. 	  
In alle andere gevallen waarin er naar het oordeel van de Raad van 	 
Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en één— 
of meerdere leden van de Raad van Bestuur, wordt de stichting 	  
vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad- 
van Toezicht dat de Raad van Toezicht daartoe aanwijst. 	  
Leden van de Raad van Bestuur mogen niet middellijk en ook niet 	 
onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten— 
behoeve van de stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring 
van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers 	 
geen geldleningen met de stichting aangaan. 	  

RAAD VAN TOEZICHT 	  
Artikel 7. 	 
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1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. 	  
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 	 

natuurlijke personen. Is het aantal minder dan vijf, dan neemt de Raad—
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledenaantal. 	  

3. Indien de Raad van Toezicht niet voltallig is, behoudt deze niettemin zijn—
bevoegdheid, onverminderd de verplichting van de Raad van Toezicht om- 
in de vacature te voorzien. 	  

4. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad benoemd, 	 
geschorst en ontslagen. De bevoegdheid tot benoeming kan niet door een-
bindende voordracht worden beperkt. 	  

5. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal erop worden gelet dat de 
leden door aanleg, persoonlijkheid en ervaring de geschiktheid hebben om-
in teamverband toezicht te houden. 	  

6. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden— 
met de navolgende bepalingen en met de wettelijke voorschriften ten 	 
aanzien van de ondernemingsraad en cliënten/bewonersraden. Een 	 
procedure zal hiervoor worden opgesteld. 	  
De door de Raad van Bestuur ingestelde cliënten/bewonersraden hebben- 
het gezamenlijk recht met betrekking tot één zetel in de Raad van Toezicht- 
een bindende voordracht te doen. 	  

7. De Raad van Toezicht geeft aan de Raad van Bestuur en de 	  
ondernemingsraad kennis van de naam, de leeftijd en het beroep van 	 
diegene die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij-
de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed,  
voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van-
lid van de Raad van Toezicht.  

8. De Raad van Toezicht benoemt deze persoon, tenzij de ondernemingsraad-
tegen de voorgenomen benoeming bezwaar maakt, op grond van de 	 
verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt is voor de vervulling-
van de taak als lid van de Raad van Toezicht, of dat de Raad van Toezicht-
bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn—
samengesteld. 	  

9. Het besluit tot het kenbaar maken van een bezwaar moet worden genomen- 
in de eerste vergadering na ontvangst van de kennisgeving. 	  
Deze vergadering wordt niet eerder gehouden dan veertien dagen na 	 
ontvangst van de kennisgeving. 	  

10. Het bezwaar wordt aan de Raad van Toezicht schriftelijk medegedeeld 	 
onder opgave van redenen. 	  

11. Niettegenstaande het bezwaar van de ondernemingsraad kan de 	  
benoeming overeenkomstig het voornemen geschieden, indien de 	 
ondernemingskamer op verzoek van de Raad van Toezicht het bezwaar 	 
ongegrond verklaart. 	  

Artikel 8. 	 
Lid van de Raad van Toezicht kunnen in ieder geval niet zijn personen en hun- 
directe verwanten: 	  
a. die minderjarig en/of onder curatele zijn gesteld; 	  
b. die ingevolge de wet het beheer over zijn vermogen is ontnomen; 	 
c. die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zitten lid van de Raad— 

van Toezicht of de Raad van Bestuur; 	  
d. die bestuurslid is van een lokale overheid in het werkgebied van de 	 

stichting; 	  
e. die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht op de-

stichting; 	  
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f. die als bestuurder of in een andere functie in dienst zijn respectievelijk in—
de voorafgaande periode van drie jaar in dienst zijn geweest van de 	 
stichting, haar dochterstichtingen of vennootschappen ofwel anders dan—
op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de-
stichting, haar dochterstichtingen of vennootschappen betaalde diensten—
verrichten; 	  

g. die lid zijn van de cliëntenraad en/of een klachtencommissie verbonden— 
aan een van de instelling(en) van de stichting, haar dochterstichtingen of 	 
vennootschappen; 	  

h. die lid zijn van het bestuur van andere stichtingen of rechtspersonen die— 
binnen het werkgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde 	 
werkzaamheden verrichten als de stichting; 	  

i. die als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een werkgevers- 
- dan wel werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de 	 
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hierboven onder a. 	 
bedoelde medewerkers; 

j. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de 	 
Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid—
van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste—
vermenging van belangen. 	  

Artikel 9. 	 
1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan 	 

wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of—
wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan— 
zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden 	 
verlangd. 	  

2. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen. De schorsing vervalt van 	 
rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing 	 
overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. 	 

3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens een door de Raad van 	 
Toezicht opgesteld rooster af, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming.— 
Een aftredend lid is éénmaal herbenoembaar tenzij in verband met het 	 
stichtingsbelang anders wordt beslist. 	  

Artikel 10. 	 
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van—

de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en-
de met haar verbonden instelling(en). Hij staat de Raad van Bestuur met—
raad ter zijde en kan de Raad van Bestuur daartoe te allen tijde gevraagd— 
en ongevraagd advies geven over elk onderwerp. 	  
Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het 	 
belang van de stichting en de met haar verbonden instelling(en). 	  
Zonodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak 	 
doen bijstaan door een deskundige. 	  

2. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet Persoonsregistraties heeft— 
de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht 	  
gemacht.igde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het 	 
recht om te allen tijden inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van- 
de stichting. 	  

3. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, na overleg met de Raad van 	 
Bestuur, doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting aan 
wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. 	 

4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de registeraccountant. 	 
5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de 	 
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uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. 	  
6. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen haar 	 

functioneren betreft, bij reglement. 	  
7. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk en ook niet 	 

onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten—
behoeve van de stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring 
van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers 	 
geen geldleningen met de stichting aangaan. 	  
Indien er sprake is van vermeende belangenverstrengeling van een lid van-
de Raad van Toezicht en de stichting dient het betreffende lid van de Raad-
van Toezicht zich bij het oordeel van de meerderheid van de leden van de—
Raad van Toezicht neer te leggen.  

Artikel 11. 	 
1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice 	 

voorzitter en stelt al dan niet uit zijn midden een secretaris aan. 	  
2. De Raad van Toezicht vergadert eenmaal per twee maanden en voorts zo—

dikwijls de voorzitter of de Raad van Bestuur het nodig achten. De 	 
oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de Raad van Bestuur—
met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de-
oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende- 
gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter 	  
beoordeling van de voorzitter. 	  

3. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte- 
stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 	 

4. De Raad van Toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de 	 
meerderheid van het aantal leden waaruit de Raad van Toezicht bestaat, in 
de vergadering aanwezig is. 	  

5. Bij staking van stemmen wórdt binnen twee weken opnieuw een 	 
vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het 	 
voorstel verworpen. 	  

6. Is in de betreffende vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, 
dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na— 
die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden-,‹ 
genomen. 	  

7. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook-
buiten vergadering besluiten, mits de zienswijze van de leden schriftelijk of 
per telefax wordt ingewonnen en met eenparigheid van stemmen van alle—
leden van de Raad van Toezicht. 	  

8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de—
Raad van Bestuur -die zich kan laten bijstaan- tenzij de Raad van Toezicht-
de wens te kennen geeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De- 
Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in kennis van de aldaar 	 
genomen besluiten. 	  

9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke-
na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter-
van de vergadering, alsmede door degenen die de notulen gehouden heeft,- 
worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van- 
de Raad van Toezicht aanwezig zijn geweest. 	  

CONFLICTREGELING 	  
Artikel 12.  
Indien zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur van mening is dat-
er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict-
tussen één of meer leden van de Raad van Bestuur en de stichting, roept de— 
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voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht- 
bijeen en hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict. 	 
De Raad van Toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid- 
van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in 	 
artikel 11 lid 4 tot en met lid 9 is op deze vergadering van toepassing. 	 
DE ONDERNEMINGSRAAD  
Artikel 13. 	 
De stichting kent een ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft de 	 
bevoegdheden die hem door of krachtens de wet zijn toegekend, alsmede de— 
bevoegdheden genoemd in deze statuten. 	  
ENQUETERECHT 	  
Artikel 13.a. 	 
Bevoegd tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een 	  
onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting door de 	 
Ondernemerskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op grond van 	 
artikel 345 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is: een orgaan dat de 	  
cliénten van de instelling vertegenwoordigt. 	  
JAARREKENING 	  
Artikel 14. 	 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten. De Raad van Bestuur- 

maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het 	  
boekjaar de jaarrekening op. 	  

3. De Raad van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening— 
over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door een door de Raad van 	 
Toezicht benoemde registeraccountant, die daarover gelijktijdig verslag 	 
uitbrengt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. 	  

4. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed. De jaarrekening wordt—
ondertekend door de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van 	 
Toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt—
onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt. 	  

VERHOUDING TOT DE OVERHEID 	 
Artikel 15. 	 
1. Zolang de voorwaarden van de "Garantieregeling Inrichtingen voor 	 

gezondheidszorg 1958" door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de- 
stichting gegeven garanties, of een uit hoofde daarvan door de Staat 	 
gedane betaling van kracht zijn, zullen deze voorwaarden worden 	 
nagekomen. 	  

2. Zolang deze voorwaarden gelden, is voor het verrichten van enige 	 
transactie onroerend goed betreffende en het aangaan van geldleningen en- 
borgstellingen de voorafgaande goedkeuring vereist van de bevoegde 	 
minister. 	  

3. Een besluit tot ontbinding van de stichting, alsmede een besluit 	  
inhoudende de wijziging van de onderhavige artikel van de statuten, 	 
behoeft de voorafgaande goedkeuring van de bevoegde minister. 	  

STATUTENWIJZIGING 	  
Artikel 16. 	 
1. Deze statuten kunnen behoudens het bepaalde in artikel 15 slechts 	 

worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. 	  
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door of namens de 	 

voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van 	 
drie kalenderweken, waarbij in de oproep de voorgestelde statutenwijziging 
wordt vermeld. 	  
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3. Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een 	 
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van-
de leden van de Raad van Toezicht, terwij1 ten minste drie/vierde van de—
leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. 	  

4. De statutenwijziging komt niet tot stand, dan nadat de Raad van Bestuur—
en de ondernemingsraad daarover schriftelijk advies hebben uitgebracht,— 
althans daartoe op behoorlijke wijze door de Raad van Toezicht in de 	 
gelegenheid zijn gesteld. 	  

5. Het hiervoor bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op een besluit— 
tot juridische fusie en een besluit tot juridische (af)splitsing. 	  

ONTBINDING 	  
Artikel 17. 	 
1. De Raad van Toezicht is behoudens het bepaalde in artikel 14 bevoegd de— 

stichting te ontbinden. 	  
2. Het bepaalde in artikel 16 leden 2 en 3 is te dezer zake van 	  

overeenkomstige toepassing. 	  
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot 	 

vereffening van haar vermogen nodig is. 	  
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur na goedkeuring van de- 

Raad van Toezicht. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel 	 
mogelijk van kracht. 	  
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed 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. 	  

AANGEHECHTE STUKKEN 	  
Aan deze akte zijn drie (3) bijlagen gehecht: 	  
- notulen vergadering Raad van Toezicht; 	  
- memo van de Raad van Bestuur; 	  
- brief van de Ondernemingsraad. 	  
SLOT 	  
De comparant is mij, notaris, bekend. 	  
Deze akte is in minuut verleden te 's-Hertogenbosch op de datum als aan het— 
begin van deze akte vermeld. 	  
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van- 
de inhoud aan de comparant mededeling gedaan en heb daarop toelichting 	 
gegeven. 	  
De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de 	 
inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte 	 
geen prijs te stellen. 	  
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en— 
mij, notaris, ondertekend. 	  

(Volgen de handtekeningen) 
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