DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van:

Stichting Calcutta Rescue Nederland,
gevestigd te Rotterdam
na akte houdende partiële statutenwijziging,
op 29 juli 2005 verleden voor mr M.J.A. Laenen,
notaris te Amsterdam.
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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Calcutta Rescue
Nederland, voorheen genaamd: Stichting Calcutta Rescue Fund Nederland, gevestigd te
Rotterdam, na akte houdende partiële statutenwijziging op 29 juli 2005 verleden voor mr.
M.J.A. Laenen, notaris te Amsterdam.

STATUTEN
Naam en Zetel

Artikel

1.

1

De stichting draagt de naam: Stichting Calcutta Rescue Nederland, hierna te -------noemen: "de stichting

2.

Zij is gevestigd in de gemeente Rotterdam.

1.

De stichting heeft ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van
organisaties die in India, met name in Kolkata en West Bengalen, hulpverlenen aan----

2.
3.

de allerarmsten op het gebied van gezondsheidszorg, onderwijs en andere hulp.------De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen van gelden en goederen -voor en het actief verlenen van diensten aan organisaties in lndia, met name in---------Kolkata en West Bengalen.-De stichting beoogt niet het maken van winst.--

Duur en boekiaar
Artikel 3

1.
2.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tt1d.
Het boekjaar van de stichting is het kalenderiaar.

Vermogen
De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door: --------

a.
b.
c.
d.

subsidies;
opbrengsten van eventuele diensten;
schenkingen, edstellingen en legaten; en --------------alle andere wettige verkrijgingen en inkomsten. ------------

Bestuur
Artikel 5

1.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het besiuur te bepalen aantal leden.
Met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, benoemt en ontslaai het bestuur

-

-Z

de bestuursleden.

2.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penn ingmeester. ---------

3.

lndien er twee bestuurders benoemd zijn, zullen de functies van secretaris en-----------penningmeester in één persoon verenigd zijn; ook bij meer bestuursleden dan twee ---kunnen beide functies in één persoon worden verenigd.
lndien er één bestuurder benoemd is, zullen de functies van voorzitter, secretaris en --penningmeester in één persoon verenigd zin. ---------

4.

lngeval het aantal bestuursleden daalt beneden het door het bestuur vastgesteld-------aantal, blijft het bestuur volledig bevoegd; indien het aantal bestuursleden daalt-------beneden het statutaire - al dan niet door het bestuur vastgesteld, is de enige
bestuurder nog slechts bevoegd tot het verrichten van spoedeisende handelingen en -is hij verplicht die maatregelen te nemen, die zullen leiden tot een spoedige vervulling van de vacature(s) in het bestuur.

Bestuurstaak

1.

Het bestuur is belast met het besturen der stichting
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van-de hem opgedragen taak. --------

2.

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen waaronder--------begrepen mits het desbetreffende besluit met instemming van alle bestuursleden -------

wordt genomen het sluiten van overeen komsten tot het kopen, vervreemden of --------bezwaren van registergoederen of het aangaan van overeenkomsten, waarbij de------stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde---sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----J.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting zodanige
aantekening te houden, dat daaruit altíjd haar rechten en verplichtingen kunnen --------worden gekend.

4.

De penningmeester stelt binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar een------------

financieeljaarverslag op ter vaststelling door het bestuur. Deze vaststelling dient-------binnen zes maanden na afloop van een boekjaar plaats te vinden. Het financieel--------

jaarverslag moetten minste inhouden een balans en een staatvan baten en lasten.---Het bestuur kan een (register)accountant aanstellen ter controle van het financieel-----jaarverslag en de boek houding; de penningmeester is gehouden aan die controle allemedewerking te verlenen. -----------Het bestuur is verplicht de in de leden 3 en 4 vermelde bescheiden tien jaar lang te----bewaren.---Bestuursverqaderinqen
Artikel

7
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1.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit

wenselijk achten.

2.

De secretaris roept de bestuursvergaderingen bijeen met inachtneming van een--------termijn van ten minste een week, de dag van oproeping en de dag van vergadering ---niet medegerekend. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke, de agenda------bevattende, mededeling aan het adres van het bestuurslid. Ingeval de-----------oproepingstermijn niet in acht is genomen en/of geen agenda is toegezonden, kunnentoch besluiten worden genomen, indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig--of vertegenwoordigd

3.

z\n. -------

Na ontvangst van een verzoek tot een vergadering als in het eerste lid bedoeld, is de -secretaris verplicht binnen vier weken een bestuursvergadering te doen houden. ------lndien de secretaris binnen twee weken na voormelde ontvangst van het verzoek------daarvan geen gevolg geeft, wordt door de verzoeker(s) zelf overgegaan tot
bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de secretaris bepaald.

4.

De secretaris maakt de notulen; deze worden goedgekeurd in de eerstvolgende--------vergadering, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

5.
6.

ln de bestuursvergaderingen hebben alle leden één stem.

7.
8.

leder bestuurslid kan zich te allen tijde door middel van een schriftelijke volmacht,
geldig voor één - vergadering, doen vertegenwoordigen, doch alleen door een
medebestuurslid. --------

-----

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzrj de voorzitter anders bepaalt.
Er wordt besloten in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met -------

volstrekte meerderheid van stemmen,

tenzr1 deze statuten anders bepalen. Blanco en -

ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet in aanmerking genomen. lndien over een voorstel anders dan tot benoeming of aanbeveling van personen de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.

9.

Wordt bij een stemming over benoeming of aanbeveling van personen niet meer dan -de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op één van hen uitgebracht, dan -wordt een tweede stemming gehouden. lndien ook dan op een persoon niet meer dande helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt - uitgebracht, vindt een -----herstemming plaats tussen de personen die bij de tweede stemming de meeste

stemmen hebben verworven. Komen meer dan twee personen in aanmerking voor de herstemming dan wordt door een tussenstemming tussen de personen die bij de-------tweede stemming samen het hoogste aantal stemmen respectievelijk het op één na---hoogste aantal stemmen verwierven, uitgemaakt wie van hen in de herstemming--------

wordt betrokken. Voor de herstemming en - tussenstemming komen personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verworven alleen in aanmerking indien----slechts op één persoon het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. lndien een tussen-
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10.

stemming of een herstemming door gelijkheid der aantallen verworven stemmen niet
tot een besluit leidt, beslist het lot.
Besluiten van het bestuur met uitzondering van die met betrekking tot ------------

-

statutenwijziging of ontbinding, kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits -dit schriftelrlk geschiedt en alle bestuurders zich voor het (de) desbetreffend(e)---------

voorstel(len) u itspreken
Verteqenwoord iqinq
Artikel 8
Twee gezamenlijk handelende bestuursleden vertegen woordigen de stichting in en buiten rechte. lndien er één bestuurslid benoemd is, vertegenwoordigt dit ene bestuurslid de-----stichting in en buiten rechte.
Einde bestuurslidmaatschaP
Artikel 9

1.

Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten het ontslag door de rechter in de gevallen ----genoemd in artikel 298, lid '1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:

a.
b.
c.
d.

door de dood van het bestuurslid; ---------door opzegging door het bestuurslid; ---------door ontslag door het bestuur;

2.

door het bereiken van de leeftijd van zeventig iaar. -*----'
Voordat een besluit tot ontslag door het bestuur wordt genomen, krtlgt de betrokkene --

3.

de gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen.
Het bestuurslidmaatschap eindigt in het geval als in lid 1 sub d. bedoeld, op het einde

-

van het boekjaar waarin het bestuurslid de leeftijd van zeventig jaar bereikt.
Statutenwiiziq inq

1.
2.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen
Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen met een
meerderheid van tweeiderde van het aantal stemmen in een bestuursvergadering -----waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of -----------------vertegenwoordigd is. lndien in een vergadering waarin een voorstel tot ---------statutenwijziging aan de orde is, het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of ---vertegenwoordigd is, wordt binnen zes weken na die vergadering een tweede

vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering, die niet kan wordengehouden binnen twee weken na de eerste vergadering, kan over het voorstel
besluiten met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte ----stemmen, zonder dat een quorum vereist is. ------------

3.

De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte. Iedere afzonderlijke bestuurder--is bevoegd die akte te doen verli.lden.

Huishouciel ii k reqlement
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Artikel 11 -Het bestuur kan een huishoudelrlk reglement vast stellen. Het hurshoudelijk reglement mag
geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
Ontbindinq en vereffeninq

Artikel 12 --

1.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middelvan een besluit,
genomen op dezelfde wijze als in artikel 10, lid 2, met betrekking tot statutenwíjziging-is bepaald.

2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van -----

3.

haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: 'in liquidatie
Zijn bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars benoemd, dan treedt het bestuur --als zodanig op. ----------

4.

Op vereffenaai's zijn zoveel mogelijk van toepassing de bepalingen van deze statuten,
onder meer voor wat betreft de benoemrng en het ontslag, de bevoegdheden en de ---plichten van bestuurders. -*-----

5.

Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars bestemd voor een doel, zoveel-mogelijk in overeen stemming met de doelstelling van de stichting, dan wel - bestemd -

6.

voor een nader door het bestuur vast te stellen ideëel of sociaal doel. -------Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende dertig jarenberusten bij de persoon door de vereffenaars daartoe benoemd.
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