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DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van: Stichting Ronald McDonald Centre, gevestigd te Amsterdam,
zoals deze luiden na te zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging de dato 9
februari 2016 voor mr. Hendrik Machiel van Dam, notaris te Amsterdam verleden.
_________________________________________________________________

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Friendship Sports Centre.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
DOEL
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een sportcentrum ten behoeve
van sport- en spelactiviteiten voor kinderen met een beperking,
en het verrichten van al wat hiermee in de ruimste zin van het woord verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bijeenbrengen van het benodigde kapitaal, verwerven van fondsen,
alsmede het beheer en de instandhouding van het sportcentrum als in lid
1. omschreven;
b. volledige inspanning te leveren om ervoor te zorgen dat de voorzieningen
in het sportcentrum geschikt zijn en blijven voor sportbeoefening voor
mensen met een beperking, alsmede volledige inspanning te leveren om
ervoor te zorgen dat zij als het leer- en werkbedrijf voor mensen met een
beperking wordt erkend en zal blijven fungeren.
c. volledige inspanning te leveren om ervoor te zorgen dat het sportcentrum
als stagebedrijf wordt erkend en zal blijven fungeren.
VERMOGEN
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. inkomsten uit activiteiten van de stichting; en
d. andere inkomsten.
BESTUUR
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vier leden.
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2.
3.

Het bestuur stelt het aantal leden van het bestuur vast.
Het bestuur verdeelt zijn taken onderling en benoemt uit zijn midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris
en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.
4. Indien het aantal leden van het bestuur is gedaald tot onder het in lid 1. van
dit artikel vermelde minimum-aantal, blijft het bestuur bevoegd.
5. De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun
werkzaamheden, middellijk nog onmiddellijk. Zij hebben wel recht op een
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en
door het bestuur goedgekeurde kosten. Deze vergoedingen worden in de
jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
BENOEMING TOT LID VAN HET BESTUUR EN EINDE VAN HET
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd.
2. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier
jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen ten
hoogste twee maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd.
3. Lid van het bestuur kunnen in elk geval niet zijn personen die:
a. in familierechtelijke betrekking staan tot andere leden van het bestuur tot
en met de vierde graad;
b. met andere leden van het bestuur zijn gehuwd of als partner zijn
geregistreerd;
c. met andere leden van het bestuur samenwonen als waren zij gehuwd.
Een relatie als hiervoor bedoeld is grond voor ontslag.
4. Leden van het bestuur mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter,
aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden
middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld
waardeerbare rechtshandelingen verricht.
Met een entiteit zoals in dit lid bedoeld wordt gelijkgesteld een rechtspersoon
of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
Een relatie als hiervoor bedoeld is grond voor ontslag.
5. Elk van de desbetreffende bestuursleden dient het bestuur van het bestaan
van een relatie als hiervoor in de leden 3 en 4 bedoeld onverwijld op de
hoogte te stellen.
6. Het bepaalde in lid 4 van dit artikel geldt niet ten aanzien van een entiteit of
daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting
conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met
dien verstande dat:
de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht
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tot benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten
hoogste een derde van het aantal bestuursleden;
niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit
de onder lid 4 van dit artikel genoemde personen.
De hier bedoelde bestuursleden mogen – buiten vertegenwoordiging door
deelname aan handelingen van het bestuur – de stichting niet
vertegenwoordigen.
7. Het bepaalde in de leden 4 en 6 geldt niet indien en voor zover ten aanzien
van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals
bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
8. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde als zodanig worden ontslagen door
een besluit van de overige bestuursleden. Een besluit tot ontslag door het
bestuur kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen
vergadering genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders.
Indien in de in de vorige zin bedoelde vergadering niet alle overige
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan in een tweede
vergadering tot ontslagverlening besloten worden met algemene stemmen,
ongeacht het aantal alsdan aanwezige overige bestuursleden. Deze tweede
vergadering kan niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na
de eerste vergadering worden gehouden.
Een betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het
voorgenomen besluit te worden gehoord.
9. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst bij besluit van het bestuur.
Het besluit kan slechts genomen worden met een meerderheid van
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De schorsing die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag vervalt na verloop
van die termijn.
10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:
a. door overlijden van een bestuurslid of verlies van het vrije beheer over
zijn vermogen;
b. door ontslagneming door het betrokken bestuurslid met inachtneming van
een redelijke termijn;
c. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 van het
Burgerlijk Wetboek.
11. Indien een bestuurslid als zodanig defungeert is het bestuur verplicht
onverwijld in de vacature te voorzien, danwel te besluiten, met inachtneming
van het in artikel 4 lid 1 bepaalde minimum, dat het aantal bestuursleden
wordt verminderd.
12. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.
Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het bestuur,

4

geschiedt de benoeming van nieuwe bestuursleden door de rechtbank op
verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar
ministerie.
13. Ten minste één bestuurslid dient expertise te hebben op het gebied van
kinderen en gehandicaptensport.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting..
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan 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 ander verbindt.
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de
secretaris gezamenlijk.
Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris wordt de
stichting vertegenwoordigd door de secretaris casu quo de voorzitter en een
andere bestuurder gezamenlijk.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
VERSTRENGELING VAN BELANGEN
Artikel 7.
1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien
van een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het
bestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en
besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het
desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor
besluitvorming is behaald.
2. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en
een of meer van haar bestuursleden, kan de stichting slechts worden
vertegenwoordigd door de overige, gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is
van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de
stichting en:
a. één of meer van haar bestuursleden;
b. personen die tot een bestuurslid in familierechtelijke betrekking staan, tot
en met de vierde graad;
c. personen waarmee een bestuurslid is gehuwd of als partner is
geregistreerd danwel waarmee een bestuurslid samenwoont als waren zij
gehuwd;
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d.

een rechtspersoon of entiteit waarvan de hiervoor sub a., b., of c.
genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR
Artikel 8.
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de
plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt een
vergadering van het bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de
vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Deze vergadering
is de jaarvergadering.
Daarnaast wordt elk kalenderkwartaal een vergadering gehouden en voorts
zo dikwijls de voorzitter of twee leden het nodig acht(en). De oproepingen tot
de vergaderingen geschieden door de secretaris met inachtneming van een
termijn van ten minste vijftien dagen, die van de oproeping en van de
vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een
kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
Indien de secretaris aan een oproepingsverzoek geen gevolg geeft in dier
voege dat de vergadering wordt opgeroepen binnen twee weken na het
verzoek, is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te
roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.
Indien de voorzitter niet aanwezig is voorziet het bestuur zelf in zijn leiding.
5. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
BESLUITVORMING
Artikel 9.
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de leden van het bestuur in persoon aanwezig is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden.
2. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een
minimum aantal bestuursleden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en
de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal
over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een
volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde
aantal bestuursleden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan
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twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden
besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste
meerderheid van stemmen.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze
van de leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt
ingewonnen en geen van de leden van het bestuur zich daartegen verzet en
een dergelijk besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk
verslag gedaan, hetwelk op de eerst volgende vergadering van het bestuur
wordt vastgesteld en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin
van dit lid bedoeld, bij de notulen van die vergadering wordt bewaard.
5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt
verstaan het eerste gehele getal boven de helft de uitgebrachte stemmen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of
meer bestuursleden vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het
quorum.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de
vergadering.
BOEKJAAR, JAARSTUKKEN
Artikel 10.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken,
op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en
lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen

7

registeraccountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit
aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring
omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.
REGLEMENT EN COMMISSIES
Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling
behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde
in artikel 12 van toepassing.
5. Het bestuur kan commissies - waaronder een Comité van Aanbeveling instellen en opheffen. Ten minste een bestuurder dient deel uit te maken van
een commissie. Bij de instelling stelt het bestuur de taak en bevoegdheden
van de commissie vast. Het hiervoor bedoelde Comité van Aanbeveling dient
representatief te zijn voor een zo breed mogelijk lokaal en regionaal
draagvlak.
Lid van een commissie kunnen in elk geval niet zijn personen die:
a. in familierechtelijke betrekking staan tot andere leden van een commissie
of met leden van het bestuur tot en met de vierde graad;
b. zijn gehuwd of als partner zijn geregistreerd met andere leden van een
commissie en/of bestuursleden;
c. die met andere leden van een commissie en/of bestuursleden
samenwonen als waren zij gehuwd.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 12.
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het
bestuur.
2. Daartoe wordt bij de oproep voor de vergadering de voorgestelde
statutenwijziging woordelijk vermeld.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal bestuursleden
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aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij
notariële akte zijn geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder
bestuurslid zelfstandig bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 13.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging
van de statuten overeenkomstig van toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient zoveel mogelijk te
worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een gelijksoortige doelstelling.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste
vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.
4.

