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Pre-ambule
De Stichting Bethesda Nederland - Suriname is opgericht op een augustus negentienhonderd
twee en duurt voort voor onbepaalde tijd.
De namen in het verleden waren:
1902 “De Stichting de Protestantse Vereeniging ter Verpleging van Lepralijders in de Kolonie
Suriname te Paramaribo“.
1979 Na statutenwijziging: “Vereniging Protestants Centraal Lepra Comité Bethesda”.
Artikel 1. Naam, zetel en duur
1.1

De naam van de stichting is “ Stichting Bethesda Nederland - Suriname”

1.2

De stichting heeft haar zetel in Amsterdam

Artikel 2. Doelstelling
Het doel van de stichting is het ondersteunen van de bestrijding van lepra in Suriname, alsmede
van de zorg voor mensen met een handicap aldaar, met prioriteit aan hen die als gevolg van lepra
gehandicapt zijn.
Artikel 3. Middelen
3.1

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a.
Het doen uitvoeren en steunen van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het
bereiken van haar doelstelling.
b.
Samenwerking met andere organisaties die kunnen bijdragen aan het bereiken van
de doelstelling.

3.2

De stichting verwerft haar financiële middelen bij het publiek, bedrijven, instellingen en
organisaties. Zij verantwoordt zich in het openbaar ten behoeve van de donoren ten
aanzien van haar activiteiten en financiën.
De baten van de stichting bestaan uit de revenuen van het stichtingskapitaal,
giften,schenkingen en legaten.
De stichting neemt de normen en regelingen van de Nederlandse fondsenwervingsector
in acht.

Artikel 4. Omvang en samenstelling bestuur
4.1

Het bestuur telt ten minste vijf en ten hoogste elf leden. Het bestuur dient zodanig
samengesteld te zijn dat er geen medebestuurder is die met een ander bestuurslid een
bloed of aanverwantschap heeft tot en met de derde graad.

4.2

Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum, blijft het
bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de open
plaats(en) te voorzien.

4.3

Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. De voorzitter wordt in functie
benoemd. Het bestuur kiest uit haar midden een dagelijks bestuur, bestaande uit ten
minste drie leden, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De

mogelijkheid bestaat functies te combineren, maar een bestuurslid mag slechts twee
functies tegelijkertijd vervullen.
4.4

Het bestuur wordt zoveel mogelijk samengesteld uit personen met bestuurlijke
ervaring en deskundigheid op de gebieden die voor het goed functioneren van de
stichting van belang zijn. Medische deskundigheid met betrekking tot lepra zal steeds
vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

4.5

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden.

4.6

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Bij
de bepaling van zittingstermijnen wordt gestreefd naar continuïteit in het bestuur.

4.7

Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt door:
a. schriftelijke ontslagneming
b. overlijden
c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
d. verloop van de termijn waarvoor hij is benoemd
e. het onherroepelijk veroordeeld zijn voor een misdrijf
f. ontslag door het bestuur
g. onoorbare belangenverstrengeling, dit ter uitsluitende beoordeling van de overige
leden van het bestuur
h. ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek
i. het bereiken van de leeftijd van vijf en zeventig jaar.
Het bestuur kan een bestuurslid ontslaan bij besluit, genomen met tenminste tweederde
meerderheid van de stemmen, mits dit aantal tevens de volstrekte meerderheid van het
aantal bestuursleden uitmaakt. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd.

4.8

Een bestuurslid is na aftreden tweemaal herbenoembaar voor een periode van maximaal
vier jaar per herbenoeming . Na de tweede herbenoeming kan een bestuurslid niet
opnieuw worden benoemd, dan nadat een periode van een jaar sedert zijn aftreden is
verlopen. In bijzondere gevallen kan de maximale zittingstermijn met ten hoogste een jaar
verlengd worden.

Artikel 5. Bevoegdheid en taken van het bestuur en het dagelijks bestuur
5.1

Het dagelijks bestuur is belast met het uitvoeren van het beleid gericht op het realiseren
van de doelstelling van de stichting.

5.2

Het bestuur stelt het algemeen beleid vast en hecht haar goedkeuring aan de jaarlijkse
begroting, het jaarverslag en de financiële jaarrekening, opgesteld door het dagelijks
bestuur. Het bepaalde in artikel 5 lid 3 en artikel 9 is van toepassing.

5.3

Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar brengt het dagelijks bestuur een
jaarverslag uit. Hierin doet het dagelijks bestuur verslag van beleid en activiteiten van de
stichting gedurende het afgelopen jaar. Het jaarverslag is openbaar en op aanvraag
beschikbaar.

5.4

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot aanvaarding,
vervreemding, verkrijging en bezwaring van registergoederen en is tevens bevoegd tot
aanvaarding van giften, schenkingen en legaten.

Artikel 6. Belangenverstrengeling
6.1

Het bestuur waakt tegen verstrengeling van de belangen van de stichting met de belangen
van bestuursleden en anderen die bij de stichting betrokken zijn.

6.2

Dit betekent ondermeer dat leden van het bestuur en van andere organen van de stichting
geen andere zakelijke relatie met de stichting dienen te hebben.

6.3

Indien over een dergelijke relatie van een bestuurslid een bestuursbesluit wordt genomen,
heeft het betrokken bestuurslid geen stemrecht en telt niet mee bij de bepaling van het
quorum.

6.4

Het bestuur beslist of het in lid 3 bepaalde aan de orde is.

Artikel 7. Vertegenwoordiging
7.1

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan twee leden van het
dagelijks bestuur gezamenlijk. Voorts aan anderen, indien en voor zover de betrokkenen
daartoe schriftelijk door het dagelijks bestuur gemachtigd zijn.

Artikel 8. Vergaderingen en besluitvorming van het bestuur
8.1

Het bestuur vergadert ten minste een maal per jaar en voorts indien de voorzitter of ten
minste twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.

8.2

De voorzitter van het bestuur fungeert als voorzitter van de vergadering. Bij afwezigheid
van de voorzitter wordt zijn fuctie waargenomen door een door de overige bestuursleden
aangewezen plaatsvervanger

8.3

De bestuursleden ontvangen ten minste veertien dagen voor de bestuursvergadering de
agenda met de vergaderstukken. In bijzondere gevallen kan de voorzitter besluiten van
deze bepaling af te wijken.

8.4

Tenzij in deze statuten anders bepaald, worden de besluiten met volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen genomen in een vergadering, waarin ten minste de
helft van de bestuursleden aanwezig is. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van
de voorzitter of bij diens afwezigheid, die van zijn plaatsvervanger de doorslag.

8.5

Indien in een vergadering niet ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig
is, kan op een termijn van tenminste vier weken een nieuwe vergadering worden
gehouden. De oproep tot deze vergadering dient aangetekend te worden verstuurd.
Hierin kan worden beslist over de onderwerpen, die in de eerste vergadering aan de orde
waren, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

8.6

De voorzitter kan besluiten dat het bestuur ook buiten vergadering een besluit neemt.
Een besluit kan alsdan worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, mits
alle bestuursleden zijn geraadpleegd bij aangetekend schrijven. Van een aldus genomen
besluit wordt door de secretaris een verslag opgemaakt, wat na ondertekening door de
voorzitter als notulen wordt bewaard.

8.7

Een bestuurslid kan door een medebestuurslid schriftelijk gemachtigd worden om ter
vergadering een stem uit te brengen

Artikel 9. Financiën
9.1

Het bestuur stelt de jaarbegroting uiterlijk op 31 december van het voorafgaande jaar vast.

9.2

Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar, maakt
de penningmeester een jaarrekening op, bestaande uit een balans en een staat van
inkomsten en bestedingen met een toelichting daarop. De jaarrekening wordt door het
bestuur vastgesteld na controle door een accountant. De jaarrekening is openbaar en op
aanvraag beschikbaar.

Artikel 10. Reglementen
10.1

Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen met een meerderheid van
ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten
minste de helft van van het aantal bestuursleden aanwezig is.

10.2

Reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 11. Statutenwijziging en ontbinding
11.1

Het bestuur kan de statuten wijzigen of de stichting ontbinden. Statutenwijzigingen
komen bij notariële akte tot stand.

11.2

De in lid 1 bedoelde besluiten moeten worden genomen in een daartoe bijeengeroepen
vergadering van het bestuur, met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste tweederde van de
bestuursleden aanwezig is.

11.3

Indien niet tenminste twee derde van het aantal bestuursleden aanwezig is, kan op een
termijn van tenminste vier weken een nieuwe vergadering worden gehouden. De oproep
tot deze vergadering dient aangetekend te worden verstuurd. Hierin kan worden beslist
met tweederde meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

11.4

Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening, tenzij deze door het bestuur aan
derden is opgedragen, door het bestuur.
De bestemming van het saldo van de vereffening moet het doel van de stichting zoveel
mogelijk nabijkomen.

Artikel 13. Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

