
IíARKS WACHïERS NCTARISSEN

Doorlopende tekst van de statuten van de te Eerselgevestigde sti-chting: stichting Thomas Bouwprojecten, Dêstatutenwijzi.ng, bij akte op l-2 mei rggT verl_eden voormr. P.M.N.M. van Dongen, notaris ter standplaats
Eindhoven

STATUTEN
NAÀM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
De-tiEhTing draagt de naam STTCHTTNG THoMAS
BOU!'JPROJECTEN en is gevestigd te Eersel. De stichtj.ng isopgericht voor onbepaalde tijd en heeft niet ten doeÍ het
maken van winst.
DOELSTELLINGEN
ffi
De-stichting stelt zich ten doel:
1- het meewerken in het opzetten en het begeleiden vanontwikkelingsprojekten in de sociale en medischesektor, teneinde de ontplooiingsmogerijkheden van

kansarme bevolkingsgroepen te Éevoideren. Dezeprojekten zijn met name gericht op de gebieden vanZuid rndi-a, waar de congregatie ván de zusters vanFranciscanessen van sint Joseph, gevestigd te Madras
( India ) en de Thomas Stj-chting ,roór Jongeren,

_ gevestigd te Eindhoven, aktief zijn.
2. Binnen de Nederlandse samenleving een betere

beel-dvorming met betrekking tot áe ontwikkelings-problematiek in India tot stand te brengen.3. Voorts al hetgeen dat het bovenstaande van nut kanzi-jn in de ruimste zin van het woord.
Artikel 3
De stichting tracht vorenomschreven doelstellingen ondermeer te bereiken door:
1. het doen van onderzoek en het bemidderen bij hetopzetten casu quo verbeteren van ontwikkeliágs- enhulpprogranma's zoals de realisatie van bouwór"jekten,j.nrj_chting en onderhoud van gebouwen,

drinkwatervoorziening, de afvoer en zuivering vanafvalwater enzovoorts.
2- Genoemde ondersteunende aktivitei-ten te doen voorzover mogelijk en wenselijk in samenwerking met decongregatie van de Zusters Franciscanessen van sintJoseph en de Thomas Stichting voor Jongeren.3. Het verzamelen van fondsen.
4. Het ondernemen van aktiviteiten ter bevordering van debewustwording van de Nederlandse bevolking ten aanzienvan de ontwikkelingsproblematiek, in het Éi_5zonder inIndia.
VERMOGEN
Áiti-xer a
Het vermogen van de stichtj-ng zaL wordenf. inkomsten uit inzamelingen of andere

aktj-viteiten;
2. subsidies en bijdragen of uitkeringen

krachtens enige overeenkomst aan háar3. opbrengsten uit haar vermogen;

gevormd door:
fondsverwervende

aI dan ni_et
verschuldigd;



4. erfstelli-ngen, legaten en schenkingen;
5. alle andere wettig verkregen middelen.
BESTUUR
artiXef S
1. He.t -dlgemeen bestuur, hierna te noemen "bestuur",

bestaat uit ten minste drie personen en ten hoogste
acht personen.

2. Met inachtneming van het vorenstaande bepaalt het
bestuur zelf het aantal van zijn leden.

3. De bestuursleden worden benoemd voor een tijd van drie
jaar en treden af volgens een, door het bestuur
vastgesteld, rooster van aftreden; ziJ zijn terstond
herkiesbaar. De in tussentijdse vakatures gekozen
leden nemen op het rooster van aftreden dezelfde
plaats in als de leden in wiens plaats zij benoemd
zijn.

4. Het bestuur kan zich bi-j de uitoefening van zijn taak
doen bijstaan door deskundigen.

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door periodiek aftreden;
b. door vrJ-jwillig aftreden (zulks di-ent te geschieden

middels schriftelijke mededeling aan het bestuur);
c. door overlijden;
d. door onvrijwillig aftreden, indien minimaal

twee/derde van het aantal zitting hebbende
bestuursleden hiertoe besluit.

6. ïn vakatures voorziet het bestuur op voordracht van
het dagelijks bestuur.

7. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in e,n buiten
rechte. Tevens wordt de stichting vertegenwoordigd
door de voorzitter en de penningmeester te zamen.

8. De leden van het bestuur vervullen hun funkties zonder
vergoeding, behoudens werkelijk gemaakte onkosten.

9. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwarj-ng van regj-stergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich aIs borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zic'h, voor een
derde sterk maakt of zich tot een zekerheidsstelling
voor de schuld van een ander verbindt.

DAGELIJKS BESTUUR
ffi
1. Het bestuur kan uit zijn mj-dden een dagelijks bestuur

benoemen, hetwelk alsdan in j-eder geval omvat de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De functie van secretaris en penningmeester kunnen in
één persoon worden verenigd.

2. Het dagelijks bestuur kan zich in de uitoefening van
zijn taak doen bijstaan door één of meer kommissies.

VERGADERINGEN
Ëtiker z-
1. Het-Fêstuur vergadert ten minste één maal per

kalenderkwartaal. De vergaderj-ng voor het eerste
kwartaal geschiedt in de maand maart.
Voorts vergadert het bestuur zo vaak als de voorzitter
dit noodzakelijk oordeelt, of ten minste twee
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bestuursleden dit, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen, aan de voorzitter schriftelijk verzoeken.
rndi-en de voorzitter aan een dergelijk veizoek geengevolg geeft, iÍr dier voege dat áe vórgadering áiet
kan worden gehouden kunnen drie weken na het verzoek,zijn de verzoekers bevoegd zerf een vergadering bijeente roepen, met inachtneming van de vereiste
formalitei-ten.

2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besruiten nemen
met betrekking tot geagendeerde punten in een
vergadering. waarin ten minste de helft van het
aantal, in funktie zijnde, bestuursreden aanwezig of
vertegenwoordigd is.

3. De vergadering wordt'geleid door de voorzitter. lndien
de voorzitter afwezig is voorziet de vergadering zelfin haar teiding.

4. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt
schri-fterijk door de secretaris, onder opgave van deplaats en tijdstip van de vergadering en van de te
behandel-en onderwerpen, niet later dàn op de achtste
van de dag vóór di_e vergadering.

5. ïn de maand maart zal een bestuursverqadering moeten
worden gehouden ter vaststelling ,r.., à" 5aarétukkenals bedoeld in artikel 1"4 lid 3.

6. Het bestuur vergadert ten minste één maar per jaar metde raad van advies,
BESLUITVORMING
ffi
1.- Alre besluiten van het bestuur worden genomen metvol-strekte meerderhei-d van de uitgebrachte stemmen.2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over

personen schriftefijk
3. Elk bestuurslid heeft één stem. stemmen bij vo]machtis toegestaan.
NOTULEN EN BESLUITENLIJST
ArtÍkel 9
1. van 6et verhander-de in de vergaderingen van het

bestuur worden door de sekretaris noiulen opgemaakt envan de besluiten een besluitenlijst.
Deze notufen en besLuitenlijst worden zo spoedigmogelijk aan de bestuursreden, de r-eden van de iaad
van advies en aan de projektleider toegezonden.2. Deze notulen en besl-uitenlijst worden in de
eerstvolgende bestuursvergadering vastgesterd en tenblijke daarvan door de voorzitter van áie vergadering
en de sekretaris ondertekend.

3. Besluiten buiten de vergadering genomen word.en in denotulen en besluitenlijst van de eerstvolgende
vergadering vermeld.

RÀÀD VAN ADVIES
ffi
Er-Ts een raad van advies, bestaande uit ten minste tweeleden en niet deel uitmakend van het bestuur van desti-chting Thomas Bijzondere projekten. Het is wenselijkdat ten minste één 1id van het bestuur of van de raad vanadvi-es van de Thomas stichting voor Jongeren deer_



uitmaakt van de raad van advies.
Àrtikel l-1
l- . Het bestuur wij st de leden van de raad van advies aan.
2. De benoemingstermijn van de leden van de raad van

advies is vijf jaar.
3. Het lidmaatschap van de raad van advies eindigt

overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 5 sub a,
b en c.

Àrtikel L2
De a^aad van advies heeft tot taak:
l-. Het jaarlijks beoordelen van het gevoerde algemene en

financiêIe beleid van de stichting in het voorafgaande
kalenderjaar en het bestuur hiervan verslag te doen op
de Ín maart, volgende op het onderhavige kalenderjaar,
te houden bestuursve:sgadering

2. Het bestuur adviseren aangaande het te voeren algemene
en financiële beleid in het lopende kalenderjaar op de
in maart te houden bestuursvergadering.

3. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
Het bestuur zaL de door de raad van advies
uitgebrachte adviezen niet ongemotiveerd mogen
afwijzen of terzijde mogen leggen.

Artikel l-3
1 . De r^aad van advies komt ten minste één maal- per j aar

bij een.
2. De raad van advies vergadert één maal per jaar

gezamenlijk met het bestuur.
3. De raad van advies wijst uit haar midden een

voorzitter aan en een 1id, die de boekhouding, de
exploitatie en balans van de stichting moeten
kontroleren en waarvan verslag wordt gedaan op de in
maart te houden bestuursvergadering.

FINANCIëN, BOEKJAAR EN FINANCIëLE VERÀNTWOORDING
Arti-kel L4
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het

kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste
boekjaar aanvangt op de dag van oprichting van deze
stichting en eindigt op een en dertig december van het
jaar volgend op het jaar van oprichting.

2. In de vergadering, die elk jaar in maart wordt
gehouden, brengt de sekretaris verslag uit over het
gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar.

3. Na afloop van ieder boekjaar, alsmede bij ontbinding
van de stichting, worden de boeken van de stichting
afgesloten en wordt door de penningmeester, aan de
hand van een door hem opgemaakte balans benevens
financieel verslag omtrent inkomsten en uitgaven met
behoorlijke toelichting, rekening en verantwoording
afgelegd.
Goedkeuring door het bestuur van deze financiëIe
verantwoording strekt de penningmeester tot décharge.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikef 15
1. De voor het bereiken van het doel van de stichting,

geëigende organisatie en werkzaamheden van de
stichting en al hetgeen verdere regeling behoeft,
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wordt (voor zover nodig) door het bestuur in een
huishoudelijk reglement geregeld.

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen
bevatten in strj-jd met de wet en met deze statuten.

3. In het huishoudelijk reglement dient onder andere
geregeld te worden de voorwaarden, verplj_chtingen en
vergoedingen met betrekking tot de projektleider en
eventuele andere medewerker(s) j-n verband met de
uitwerking van ontwikkelingsprojekten, zoal-s in de
doel-stellingen van de stichting omschreven.

4. Het bestuur kan kommissies instell-en en opheffen. Ten
minste één bestuurslid dient deel uit te maken van een
kommissie. Bij de j-nstelling stelt het bestuur de taak
en bevoegdheden van de kommissie vast

STATUTENWïJZIQIXGT_ !ryTEI@rNG EN LIQUTDATIE, JURIDISCHE
FUSIE
artit<ef l-6
Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij een beslui-t,
genome,n met een meerderheid van ten mj_nste twee/derde der
geJ-dig uitgebrachte stemmen in een opzettelijk daartoe
belegde vergadering, waarin all-e l-eden van het bestuur
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn in de bijeengeroepen vergadering niet alLe l_eden
van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan
binnen een maand, doch ten minste één week later, in
een tot datzelfde doel bijeengeroepen vergaderi-ng een
geldig besluit tot statutenwi.jzigj-ng worden genomen,
indien ten minste drie leden aanwezig of
vertegenwoordigd zij n.

Arti-kel L7
f. Oe sticnting kan worden ontbonden door een besluit van

het bestuur. Het bepaalde in artikel_ 16 is ten aanzien
van het nemen van een besl-uit tot ontbinding van de
stichting van overeenkomstige toepassing.
Het bestuur draagt bj-j ontbinding van de stichting
zorg voor de liquidatie tenzij bi-j besluit tot
ontbinding andere liquidateuren zijn aangewezen.
Àan een eventueel batÍg sa1do, dat na afdoening van
alle vorderingen overblijft, wordt door het bestuur
een bestemming gegeven, welke zoveel_ mogelijk
overeenkomt met het doel der stichting.

2. Het bepaalde in artikel 16 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot jurj_dische fusj-e.

SLOTBEPÀLING
artiker-18-
h aiIê gevallen, waarin de wet, de statuten noch het
huishoudelijk regelement voorzien, beslist het bestuur.


