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RZ/LV
versie: 6A

STATUTENWIJZIGING
STICHTING SAMENWERKENDE
HULPORGANISATIES

Heden, eenentwintig mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan
Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage:
de heer Reinaldus Bernardus Maria Grotenhuis, wonende te 3583 SX Utrecht,
Albert Neuhuysstraat 26, geboren te Arnhem op zestien januari negentienhonderd
eenenvijftig, gehuwd, zich legitimerend met een geldig Nederlands paspoort met
nummer NT8DJ7014.
De comparant verklaarde:
Het bestuur van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting
Samenwerkende Hulporganisaties heeft op zeven april tweeduizend vijftien
besloten tot wijziging van de statuten als hierna vermeld en tot machtiging van hem,
comparant, om deze statutenwijziging tot stand te brengen.
Van een en ander blijkt uit een exemplaar van de notulen van die vergadering, dat
aan deze akte wordt gehecht.
De raad van toezicht van de stichting heeft op twintig april tweeduizend vijftien
besloten tot goedkeuring van vorenbedoeld besluit tot statutenwijziging (ex artikel
10 lid 1 van de statuten van de stichting).
Van een en ander blijkt uit een exemplaar van de notulen van die vergadering, dat
aan deze akte wordt gehecht.
De comparant verklaarde bij deze de statuten van de stichting zodanig te wijzigen
dat deze voortaan luiden als volgt:
PREAMBULE
1. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een
samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat bij grote
humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de
slachtoffers. In deze samenwerking staat het belang van de slachtoffers en
levensreddende hulpverlening voorop.
2. De stichting organiseert met brede mediaondersteuning nationale acties ten
einde grote betrokkenheid onder het Nederlandse publiek te verkrijgen en
daardoor zoveel mogelijk middelen te genereren. Deze middelen worden
aangewend voor het verlenen van directe, effectieve, levensreddende hulp in

2
20140278

een rampgebied, door de deelnemende organisaties of via hun internationale
koepels en partnerorganisaties. Daarnaast kan - bij voldoende middelen - hulp
verleend worden bij de wederopbouw in de gebieden die door grote humanitaire
rampen zijn getroffen.
3. De stichting staat open voor alle organisaties die een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan de hulpverlening bij grote rampen en humanitaire crises.
Deze organisaties moeten voldoen aan door de stichting vastgelegde nadere
regels.
4. De stichting ziet haar werk als uitdrukking van de wens van de deelnemende
organisaties en van de Nederlandse samenleving om in actie te komen ten
behoeve van slachtoffers van rampen. Dat komt ook tot uitdrukking in het
bestuur van de stichting waarin zowel vertegenwoordigers van de deelnemende
organisaties als onafhankelijke bestuursleden zitting hebben. Onafhankelijke
bestuursleden worden benoemd vanwege hun brede maatschappelijke ervaring
en worden geacht daarmee vanuit een breed maatschappelijk perspectief bij te
dragen aan het bestuur van de stichting.
5. De deelnemende organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
verstrekken van informatie over de humanitaire ramp en stemmen de publiciteit
daarover met elkaar af.
6. Over de uitvoering en de geldbesteding legt iedere deelnemende organisatie
een transparante verantwoording af ten behoeve van het Nederlandse publiek
en andere belanghebbenden. Deze verantwoordingen worden gebundeld in een
gezamenlijke rapportage.
7. De samenwerking tussen de deelnemende organisaties heeft ten doel het
bewaken van de kwaliteit van de hulpverlening en het faciliteren van de
onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring tussen de deelnemende
organisaties.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Samenwerkende Hulporganisaties.
2. Zij heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage.
DOEL
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel het verwerven van zoveel mogelijk steun en
middelen om hulp te bieden aan slachtoffers van humanitaire rampen door het
informeren en mobiliseren van het Nederlandse publiek met behulp van
fondsenwervende acties.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
GELDMIDDELEN
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Artikel 3.
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. subsidies;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. bijdragen;
d. opbrengst van belegde middelen; en
e. alle andere baten en inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
3. De opbrengsten uit fondsenwervende acties worden, via een ieder jaar door het
bestuur te bepalen verdeelsleutel, verdeeld onder de deelnemende
organisaties. Afspraken over de te bepalen verdeelsleutel en de financiële
verhouding tussen de stichting en de deelnemende organisaties zijn vastgelegd
in het organisatiereglement.
4. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling
van de stichting.
DEELNEMENDE ORGANISATIES
Artikel 4.
1. Deelnemende organisaties zijn Nederlandse (nood)hulporganisaties die:
a. het doel van de stichting, zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten,
onderschrijven;
b. voldoen aan de toelatingscriteria zoals vermeld in het organisatiereglement
en door het bestuur van de stichting zijn aangemerkt als deelnemende
organisatie; en
c. zich houden aan de afspraken zoals vermeld in deze statuten en in het
organisatiereglement.
2. Nadere regels omtrent de toelating, handhaving en beëindiging van het
deelnemerschap van een deelnemende organisatie zijn opgenomen in het
organisatiereglement.
3. Organisaties die, additioneel aan de capaciteiten van de deelnemende
organisaties, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening aan
slachtoffers van een humanitaire ramp kunnen door het bestuur worden
aangemerkt als gastdeelnemer. Nadere regels omtrent de toelating, handhaving
en beëindiging van het gastdeelnemerschap zijn opgenomen in het
organisatiereglement.
BESTUUR
Artikel 5.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit bestuurders A en bestuurders B.
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2. Bestuurslid A kunnen slechts zijn de directeuren van de deelnemende
organisaties. Van iedere deelnemende organisatie kan slechts één directeur
worden benoemd tot bestuurslid A.
3. Bestuursleden B zijn onafhankelijk van de deelnemende organisaties; zij
hebben geen enkele binding met een of meer deelnemende organisaties.
4. Het aantal bestuursleden A is gelijk aan het aantal deelnemende organisaties.
Het aantal bestuursleden B bedraagt drie. Alle bestuursleden A en B tezamen
vormen het algemeen bestuur. De drie bestuursleden B vormen tezamen met
drie bestuursleden A het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bepaalt, met
inachtneming van het bestuursreglement, welke drie bestuursleden A deel
uitmaken van het dagelijks bestuur. Daar waar in deze statuten wordt
gesproken over het bestuur wordt daarmee bedoeld, tenzij anders aangegeven,
het algemeen bestuur.
5. Het bestuur benoemt en ontslaat de bestuursleden en voorziet zelf in de
vacatures. De bestuursleden B worden in functie benoemd als voorzitter,
penningmeester respectievelijk bestuurslid media en communicatie.
6. Een besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurslid B kan slechts worden
genomen met een meerderheid van tweede derde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste twee derde van
de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in een vergadering van
het bestuur niet ten minste twee derde van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste
vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten
met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, mits in
deze vergadering ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit tot benoeming of ontslag kan worden
genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.
7. Bestuursleden A worden benoemd voor onbepaalde tijd. Elk bestuurslid B
treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur
vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend
bestuurslid B is slechts eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse
vacature benoemd bestuurslid B neemt op het rooster van aftreden de plaats in
van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
8. Een bestuurslid defungeert:
a. door zijn overlijden;
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b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt
verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
op hem van toepassing wordt verklaard;
c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer
over zijn vermogen verliest;
d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het lid 5 bedoelde rooster;
e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet
voorzien; en
f. door zijn ontslag, verleend door het bestuur.
9. Een bestuurslid A defungeert voorts doordat hij niet langer voldoet aan de
kwaliteitseis opgenomen in lid 2.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 6.
Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding van de stichting, voert de besluiten
van het algemeen bestuur uit en verricht voorts alle taken haar door het algemeen
bestuur opgedragen. In het bestuursreglement worden de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur in relatie tot het bestuur nader
omschreven.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 7.
1. Het bestuur besluit over het voeren van een nationale actie en stelt, naast de
reguliere taken met betrekking tot begroting en jaarplan, jaarverslag en
jaarrekening, de verantwoordingen van nationale acties vast.
2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen,
waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in
artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Het bestuur kan bij reglement nadere regels vaststellen omtrent het delegeren
van bevoegdheden van het bestuur, het aanstellen van een of meer
procuratiehouders en het vaststellen van de bevoegdheden van
procuratiehouders en hun titulatuur.
4. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden,
onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen
voorzien.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8.
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan:
a. de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk; en
b. de voorzitter en een ander lid van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
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BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 9.
1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als drie
bestuursleden dit nodig oordelen.
2. De bestuursleden worden, tenzij de voorzitter anders beslist, ten minste vijf
dagen van tevoren langs elektronische weg onder opgave van de agenda ter
vergadering opgeroepen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de
vergadering niet worden meegerekend.
3. Indien in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over
alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is niet voldaan aan het
bepaalde in lid 2.
4. Van een vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de
voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering
dan wel in een volgende vergadering worden vastgesteld.
5. Alle communicatie met betrekking tot het bestuur (oproepen vergaderingen,
vergaderstukken, verslagen) vindt plaats langs elektronische weg naar een door
het bestuurslid opgegeven e-mail adres, dan wel per post indien een bestuurslid
dat wenst.
BESLUITVORMING
Artikel 10.
1. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven.
2. Ieder bestuurslid heeft één stem.
3. Een bestuurslid kan zich door een langs elektronische weg daartoe gemachtigd
ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid A kan zich ook door
een langs elektronische weg daartoe gemachtigde andere vertegenwoordiger
van zijn organisatie laten vertegenwoordigen. Daarvan wordt voorafgaand aan
de vergadering - onder vermelding van de vervanger(ster) - langs elektronische
weg mededeling gedaan aan de voorzitter.
4. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van
stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het
bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is
met het belang van de stichting. Het bestuurslid heeft wel het recht de
desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien verstande
dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden met betrekking tot het desbetreffende
bestuursbesluit. Wanneer geen enkel bestuurslid aan de besluitvorming kan
deelnemen, is het bestuur toch bevoegd te desbetreffende bestuursbesluit te
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nemen, maar kan dit besluit slechts worden genomen met algemene stemmen
in een vergadering van het bestuur waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
5. De belangen van de verschillende deelnemende organisaties worden niet
aangemerkt als belangen die direct of indirect tegenstrijdig zijn aan het belang
van de stichting in de zin van het vorige lid van dit artikel.
BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING
Artikel 11.
1. Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering
geschieden, mits alle bestuursleden met deze wijze van besluitvorming
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden
schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen
wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop
ieder van de bestuursleden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is
vastgelegd.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten
omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze
statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht
als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.
VERGADERINGEN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 12.
1. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo
dikwijls als een lid van het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt.
2. Op dergelijke vergaderingen is het bepaalde in artikel 9, 10 en 11 van
overeenkomstige toepassing.
BELEIDSPLAN
Artikel 13.
1. Het bestuur draagt zorg voor een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de
door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar
doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen
van de stichting en de besteding daarvan.
2. Het bestuur streeft er naar de beheerkosten van de stichting in redelijke
verhouding te doen staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de
stichting.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 14.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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2. 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.
3. De administratie van de stichting is voorts zo ingericht dat daaruit duidelijk blijkt
de aard en de omvang van:
a. de aan de bestuursleden en/of andere beleidsbepalers toekomende
onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
b. de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer
van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van
de stichting;
c. de inkomsten van de stichting; en
d. het vermogen van de stichting.
4. De stichting vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het
vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van
dat vermogen.
5. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
een balans en een staat van baten en lasten op te maken.
6. Het bestuur stelt een registeraccountant aan ter controle van de jaarstukken.
7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 5 vermelde bescheiden zeven jaar
te bewaren.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 15.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.
2. Een statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of een ander
door het bestuur daartoe gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van
een uittreksel uit de notulen van de vergadering.
3. Bij ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan,
moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
4. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van
een eventueel batig saldo, met dien verstande dat een batig saldo moet worden
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van
artikel 1a lid 1 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen
1994 met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nu beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.
REGLEMENTEN
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Artikel 16.
Het bestuur is bevoegd tot vaststelling of wijziging van reglementen, die geen
bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet.
SLOTBEPALING
Artikel 17.
In alle gevallen waarin door deze statuten of de wet niet is voorzien, beslist het
bestuur.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft hij
verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen,
daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die
daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen.
Ten slotte is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en vervolgens
door mij, notaris, ondertekend om elf uur tien minuten.
(Onder de akte volgen de handtekeningen).
VOOR AFSCHRIFT

