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S T A T U T E N: 

Artikel 1. Naam en zetel. 

1 De stichting draagt de naam:  Stichting Vrienden van AFS,  

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort, 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2. Doel. 

1. De stichting heeft ten doel: 

a. de Stichting AFS Nederland te ondersteunen; 
b. AFS programma’s te bevorderen om zo bij te dragen aan een rechtvaardige  en 

veilige wereld waar mensen van verschillende culturen respectvol met elkaar 
omgaan;  

c. het werk van Stichting AFS Nederland onder de aandacht van het Nederlandse 

publiek te brengen; 

d. een netwerk  op te bouwen en in stand te houden van alle mensen in Nederland 

die sinds de oprichting van AFS Nederland in 1947 bij AFS betrokken zijn geweest: 

deelnemers, gastouders, docenten en vrijwilligers; 

e. de programma’s en activiteiten van de Stichting AFS Nederland financieel te 

ondersteunen, onder meer door het sponsoren van deelnemers die financiële 

ondersteuning nodig hebben;  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. Het organiseren van een netwerk door middel van evenementen en 

bijeenkomsten, het verspreiden van nieuwsbrieven en andere activiteiten die het 

netwerk versterken; hiertoe wordt een adressenbestand van oud deelnemers, 

gastouders, docenten en vrijwilligers opgebouwd;   

b. het verkrijgen en innen van donaties en giften; 

c. geldmiddelen ter beschikking te stellen aan Stichting AFS  Nederland; 

d. alle andere middelen die bevorderlijk zijn voor het doel van de stichting.  

3. De stichting heeft geen winstdoelstelling.  

 

Artikel 3. Geldmiddelen. 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 

a. giften en donaties van natuurlijke  en rechtspersonen; 

b. subsidies; 

c. aanwezige fondsen; 

d. rente-inkomsten; 

e. andere inkomsten. 



 

 

Artikel 4. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren. 

 

1. De stichting kent ten minste vijf bestuursleden; 

2. Het bestaan van vacatures maakt het bestuur niet tot het nemen van besluiten onbevoegd. 

3. De bestuursleden worden benoemd door de zittende bestuursleden bij meerderheid van 

stemmen benoemd voor een periode van maximaal acht (8) jaar. Zij treden af volgens een 

door het bestuur op te maken rooster. 

4. De zo benoemde bestuursleden vormen het bestuur van de stichting in de zin der wet. 

5. Het bestuur wijst  de voorzitter  en de vicevoorzitter, de penningmeester en de secretaris  van 

het bestuur aan uit de leden van het bestuur. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter ingeval 

van diens ontstentenis of belet. 

6. Het bestuur van de Stichting AFS Nederland heeft het recht een bestuurslid als waarnemer bij 

de vergaderingen van het bestuur van de stichting aanwezig te laten zijn. 

7. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen door een besluit van het bestuur genomen 

met meerderheid van stemmen. 

8. Behoudens door aftreden krachtens ontslag in het vorige lid bedoeld eindigt het lidmaatschap:  

a. door overlijden; 

b. doordat het bestuurslid failliet wordt verklaard, wanneer hem surséance van betaling 

wordt verleend of verzoekt om toepassing van de schuldsanering als bedoeld in de 

Faillissementswet, wanneer hij onder curatele wordt gesteld, alsmede door bedanken. 

In het laatste geval eindigt het bestuurslidmaatschap pas bij het einde van het 

lopende boekjaar of zoveel eerder als in de opvolging is voorzien; 

c. door ontslag door de rechtbank krachtens de wet. 

d. doordat het bestuurslid onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf; 

e. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in lid 3 bedoelde rooster van aftreden.  

 

Artikel 5. Bestuur, Taken en vertegenwoordiging en bevoegdheid. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting 

2. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin van het woord en is 

binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te 

verrichten.  

3. De stichting wordt vertegenwoordigd door: 

a.  hetzij het bestuur; 

b.  hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

4. Tegen een handelen in strijd met de leden 8 en 9 van dit artikel kan tegen derden beroep 

worden gedaan. 

5. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de 

stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

6. Het bestuur zorgt dat de stichting beschikt over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de 

door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer 

van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. 



 

7. Een lid van het bestuur van de stichting ontvangt ter zake van de door hem voor de stichting 

verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte 

onkosten. 

8. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met 

algemene stemmen van alle in functie zijnde Bestuursleden. 

9. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot 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 ander verbindt, tenzij het besluit 

wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde Bestuursleden.  

10. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

Artikel 6. Bestuur: besluitvorming. 

1. Bestuursleden nemen aan de bestuursvergadering en de besluitvorming van het bestuur deel. 

Een bestuurslid kan een medebestuurslid als gevolmachtigde aanwijzen om hem in een 

bepaalde vergadering van het bestuur te vertegenwoordigen. 

2. De aanwijzing, die schriftelijk dient te geschieden, kan te allen tijde worden gewijzigd of 

ingetrokken. 

3. Tijdens een vergadering wordt alleen aangaande agendapunten besloten waarover alle 

bestuursleden geïnformeerd zijn.  

4. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, mits ter vergadering ten 

minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is  

5. Van de besluitvorming van het bestuur wordt een verslag gemaakt, dat door het bestuur in de 

eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld. 

6. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig oordelen 

maar tenminste vier maal per jaar. 

7. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige 

besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene 

stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden 

van vergaderingen niet in acht genomen. 

8. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten de vergadering besluiten nemen. Van een 

aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na 

medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. 

Artikel 7. Jaarrekening. 

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

2. Het bestuur stelt voor de aanvang van het boekjaar de begroting vast van de in dat boekjaar te 

verwachten kosten en uitgaven. 

3. Per ultimo van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en worden daaruit 

binnen zes maanden een balans en een exploitatierekening opgemaakt, welke stukken door 

het bestuur dienen te worden vastgesteld en getekend. 

4. Het bestuur laat, voor tot de vaststelling van de balans en de exploitatierekening over te gaan, 

deze stukken onderzoeken 

a. hetzij door twee door het bestuur aangewezen natuurlijke personen die in het 

afgesloten boekjaar een donatie aan de stichting hebben gedaan 

b. hetzij door een door het bestuur aangewezen register accountant. 



 

 

Artikel 8. Beëindiging, statutenwijziging en ontbinding. 

1. De statuten kunnen worden gewijzigd en de stichting kan worden ontbonden krachtens 

besluit van het bestuur, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin 

tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of 

vertegenwoordigd is . 

2. Het voorstel tot statutenwijziging dient vanaf de oproeping tot de vergadering tot na afloop 

ervan voor de bestuursleden ter inzage te liggen op de in de oproeping te vermelden plaats. 

3. Statutenwijziging geschiedt bij notariële akte. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de 

desbetreffende akte te doen verlijden. 

Artikel 9. Afwikkeling na ontbinding. 

1. Na haar ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van 

haar zaken nodig is. 

2. Behoudens ander besluit, genomen door het bestuur, treedt het bestuur op als vereffenaar. 

De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht. 

3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo. Bij 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 soortgelijke doelstelling heeft. 

Artikel 10. Slotbepalingen 

1.  In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen 

overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend twintig. 

Slotverklaring 

Tenslotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting: 

a. het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders; 

b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: 

 1. voornoemde mevrouw H. Teekens, voorzitter; en 

2.  voornoemde heer P. den Ouden, penningmeester; en 

3. voornoemde mevrouw H.M. van Helten, secretaris. 

WAARVAN AKTE is verleden te ’s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.  

 (gepasseerd op dertien september tweeduizend negentien bij notaris Mariska Daniëlle Maria 

Adegeest, notaris te ’s-Gravenhage) 


