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STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zeventien juli tweeduizend zeven, 
verscheen voor mij, mr. Sjirk Albert Bijma, notaris te Ede:

de heer Albert Jan Koskamp, wonende te 6712 BX Ede, Veldhuizerbrink 19, geboren 
te Varsseveld op zeven februari negentienhonderd veertig, rijbewijs met nummer 
3131652464, 
te dezen handelend als bestuurder van de te Ede gevestigde stichting:
Protestants Christelijke Stichting "De Ontmoeting",
adres: Veldhuizerbrink 19 te 6712 BX Ede,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41049943,
deze stichting hierna ook te noemen: de stichting,
en als zodanig op grond van het bepaalde in artikel 15 lid d van de statuten van de 
stichting bevoegd tot het verrichten van na te melden rechtshandelingen,

verklaarde dat in de op negentien juni tweeduizend zeven gehouden bestuursvergadering 
van de stichting is besloten de statuten te wijzigen en in hun geheel opnieuw vast te 
stellen.
Van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de notulen.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant, daarbij handelend als 
gemeld, dat de huidige statuten van de stichting komen te vervallen en dat de stichting 
voortaan geregeerd zal worden door de navolgende

STATUTEN
Naam en zetel

Artikel 1
De stichting draagt de naam:
Protestants Christelijke Stichting Meet-Inn.
Zij is gevestigd te Ede.

Grondslag
Artikel 2
De stichting grondt zich op de Bijbel als de gezaghebbende openbaring van God, bron en 
norm voor haar beleid en handelen, zoals beleden in de artikelen 2 tot en met 7 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Doel
Artikel 3
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De stichting heeft ten doel, in nauwe samenwerking met het diaconaat van de 
participerende en sympathiserende kerken en groepen, hulpverlening te bevorderen ten 
dienste van ieder, die op haar een beroep doet. Zij wil daadwerkelijk hulp verschaffen 
vanuit de liefde van Christus.

Duur
Artikel 4
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Werkwijzen en middelen
Artikel 5
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het stichten en instandhouden van ontmoetings- en/of adviescentra;
b. het ondernemen van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten, 

voorzover deze gerelateerd zijn aan de werkzaamheden in de onder a genoemde 
centra;

c. het aanstellen van beroepskrachten;
d. het leiding geven aan de beroepskrachten en het meewerken aan de werving, 

vorming en begeleiding van vrijwilligers;
e. het aanwenden van verdere middelen en mogelijkheden waardoor diaconaal 

dienstbetoon wordt bevorderd;
f. de samenwerking met instellingen, waarvan de doelstelling in het verlengde ligt van 

het doel van de stichting.
Vermogen

Artikel 6
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. het aanvangsvermogen;
b. verkrijgingen ingevolge donaties, collecten, erfstellingen en legaten;
c. subsidies;
d. opbrengsten van kapitaalbeleggingen;
e. andere baten.

Algemeen bestuur
Artikel 7
a. Het bestuur bestaat uit door de participerende kerken casu quo diaconieën 

benoemde leden, met dien verstande dat door hen, indien de kerkelijke gemeente 
minder dan tweeduizend zielen telt, één bestuurslid wordt benoemd, tweeduizend tot 
tienduizend zielen telt twee bestuursleden worden benoemd en meer dan 
tienduizend zielen telt drie bestuursleden worden benoemd.

b. Kerken casu quo diaconieën, die de grondslag en het doel van de stichting 
onderschrijven, kunnen eveneens op gelijke voorwaarden als onder a gemeld een 
bestuurslid (bestuursleden) benoemen.
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c. De voorzitter wordt als gecoöpteerd bestuurslid in functie benoemd en dient lid te zijn 
van een van de in het bestuur vertegenwoordigde participanten.

d. Het bestuur kan zichzelf aanvullen door ten hoogste drie bestuurders te benoemen 
uit hoofde van hun ervaring en/of deskundigheid en die de grondslag en doelstelling 
van de stichting onderschrijven.

e. Een bestuurslid heeft zitting voor de tijd van drie jaren; na afloop van deze termijn is 
hij/zij herkiesbaar;
na afloop van een zittingstermijn blijft een bestuurslid in functie tot een 
bestuursbesluit is genomen over zijn/haar opvolging, waaronder begrepen een 
besluit dat niet in de vacature zal worden voorzien.

f. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. bedanken;
c. ontslag, indien geschiedt met eenparigheid van stemmen van de overige 

bestuursleden;
d. ontslag door degene die het bestuurslid benoemde.

g. Leden van het bestuur kunnen ten laste van de stichting geen loon of vergoeding in 
rekening brengen, behoudens een vergoeding van door het uitoefenen van hun 
functie noodzakelijke kosten.

Dagelijks bestuur
Artikel 8
Het bestuur kiest uit zijn midden een waarnemend voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en een algemeen adjunct, die tezamen met de voorzitter en ten hoogste 
twee door het bestuur aan te wijzen ander bestuursleden het dagelijks bestuur vormen.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van alle 
aangelegenheden, die niet door deze statuten of de wet aan het bestuur zijn 
voorbehouden en die nodig zijn voor een goed functioneren van de stichting en wel 
volgens het nader vast te stellen reglement dat de bevoegdheden en werkzaamheden 
van het dagelijks bestuur in zijn geheel, alsmede van de voorzitter, secretaris en 
penningmeester afzonderlijk, regelt.
Artikel 9
a. De stichting wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
b. Het bestuur is verplicht zorg te dragen voor inschrijving in het betreffende 

handelsregister conform het bepaalde in artikel 2:289 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen alsmede tot 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, mits een 
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zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle 
bestuurders aanwezig zijn of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.
Artikel 11
a. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december 

van elk jaar.
b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.

c. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór één november de begroting voor het volgend 
boekjaar vast te stellen alsmede om jaarlijks vóór één juni een balans en een staat 
van baten en lasten op te maken van het afgelopen boekjaar. Goedkeuring van een 
balans en een staat van baten en lasten strekt tot décharge van de penningmeester 
voor het betreffende boekjaar.

d. Het bestuur is verplicht de in lid b en c gemelde bescheiden zeven jaar lang te 
bewaren.

Bestuursvergaderingen
Artikel 12
a. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls 

als dit nodig is voor het goed functioneren van de stichting.
b. De secretaris maakt van het ter vergadering van het beslotene notulen op, die door 

hem en de voorzitter worden ondertekend.
Fungeert de secretaris als voorzitter dan geschiedt het notuleren door de 
penningmeester. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te 
reiken en door hem ondertekende kopie van de notulen.

Artikel 13
a. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het 

laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk 
uitbrengen.

b. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van stemmen. Besluiten kunnen slechts genomen worden in 
een vergadering waarin ten minste twee/derde van de bestuursleden aanwezig is.

c. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming 
verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen van de bestuursleden 
zich daartegen verzet.

d. Mocht bij stemming over personen bij eerste stremming geen meerderheid worden 
verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan geen 
meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen 
welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een 
herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
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e. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemming als verworpen 
beschouwd.

f. Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden beschouwd 
als niet te zijn uitgebracht.

College van Advies
Artikel 14
De stichting heeft een College van Advies, bestaande uit drie personen, door het bestuur 
te benoemen. Zij wordt benoemd uit hoofde van ervaring en/of deskundigheid op het 
werkterrein van de stichting of op financieel gebied. Het bestuur vergadert ten minste 
eenmaal per jaar met het College van Advies.

Statutenwijziging
Artikel 15
a. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts 

genomen kunnen worden indien:
1. het besluit tot wijziging genomen wordt in een vergadering, die daartoe 

schriftelijk is bijeengeroepen;
2. de vergadering niet eerder wordt gehouden dan acht werkdagen na de 

verzending van de convocaties;
3. bij de verzonden convocaties de tekst van het voorstel tot wijziging integraal is 

opgenomen;
4. ten minste twee/derde van het aantal stemmen van het voltallig bestuur zich 

vóór wijziging verklaart.
b. Alvorens deel te nemen aan de vergadering bedoeld in lid a sub 1 zijn de 

bestuursleden gehouden overleg te plegen over de voorstellen tot wijziging van de 
statuten met het orgaan, door welke zij in het bestuur benoemd zijn.

c. Indien in de in lid a sub 1 genoemde vergadering niet twee/derde van de 
bestuursleden aanwezig is, zal binnen twee maanden een tweede vergadering 
worden belegd, waarin tot statutenwijziging besloten kan worden, indien voldaan is 
aan het in lid a sub 1, 2 en 3 bepaalde en ten minste twee/derde van het aantal 
stemmen van de dan aanwezige bestuursleden zich vóór wijziging verklaart.

d. Een statutenwijziging moet of straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

e. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen 
welker gebied de stichting is gevestigd.

Ontbinding
Artikel 16
a. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaalde in artikel 15 is van 

overeenkomstige toepassing.
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b. De stichting wordt ontbonden:
1. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing 

van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
2. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Vereffening
Artikel 17
a. De vereffening geschiedt door het bestuur.
b. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 
en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van 
de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie".

c. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de 
overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, 
dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, hetwelk het doel van de stichting 
zoveel mogelijk nabij komt.

Reglement
Artikel 18
a. Bij reglement kunnen andere regelen aangaande de vergaderingen van en de 

besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
b. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met de statuten.
Benoemingen en toelatingen

Artikel 19
Bij het benoemen van beroepskrachten alsmede bij het aantrekken van vrijwilligers 
dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden:
1. zij dienen als regel lid te zijn van één van de in het bestuur participerende kerken of 

groeperingen;
2. zij dienen persoonlijk in te stemmen met de grondslag van de stichting en te 

verklaren dat zij kunnen en willen meewerken aan de uitwerking daarvan in het werk 
van de stichting.

Slotbepalingen
Artikel 20
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het 
bestuur.

Slot akte
WAARVAN AKTE is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. 
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De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de 
inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige 
voorlezing ervan geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris


