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AKTE VAN STATUTEN\ryIJZIGING

STICHTING BBSTUURSONDERSTEUNING VOOR BOSBOUW, HOUTHANDEL

EN HOUTVERWERKING
(nieuwe naam: Stichting Bos en Hout Support)

Op achtentwintig oktober tweeduizend zestien verschijnt voor mij, mr. Erik Godefridus Vorst,

notaris te Amsterdam:

mr. Kirsten Brigitta van Vliet, kandidaat-notaris, geboren te Dronten op twaalf februari

negentienhonderdtweeëntachtig, met kantooradres: Amstelplein 84, 1096 BC Amsterdam,-

De verschijnende persoon verklaaft :

(A) Het bestuur van Stichting Bestuursondersteuning voor Bosbouw, Houthandel en

Houtverwerking, een stichting, met zetelte Bunnik en met adres: Kokermolen 11,

3994 DG Houten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41184801

(de "stichting"), heeft op twaalf oktober tweeduizend zestien besloten tot wijziging

van de statuten van de stichting en tot verlening van machtiging aan de verschijnende

persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Van de besluiten tot

statutenwijziging en verlening van machtiging blijkt uit een stuk, dat aan deze akte

wordt gehecht (bij lage)

(B) De stichting is opgericht bij akte, op eenentwintig maatt

negentienhonderdeenennegentig verleden voor Írr. H.S.M. ter Haar, destijds notaris te

Almelo. De statuten van de stichting zijn nimmer gewrjzigd'-
Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de

verschijnende persoon de statuten van de stichting hierbij zodanig te wijzigen dat zij in hun

geheel komen te luiden als volgl:

Artikel 1. Naam en

1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Bos en l-lout Support'

1.2 De stichting is gevestigd in de gemeellte Hottterr

Artikel2. Doel

2.I De stichting heeft ten cloel: het bevorderen. verlenen. organiseren en realiseren van

be stuurlilke en administrafieve ondersteuning in de ruimste zin van het \.voord.

2.2 De stichting tracht dit doel te bereiken cloor:

(a) het behereu. aclministreren. begeleiden en ondersteunen van rechtspersorlen

en/of instellingen. waaronder begrepen maar niet beperkt tot PEFC Nedelland,

eeÍì vereniging met volledige rechtsbevoegdheicl, iugeschrcven in het

ha¡delsregister onclel nummer 30240724, de Algemerre Vereniging Inlartds

Hout, een vereniging ¡net volledige rechtsbevoegclheid, itrgeschreven in het

hanclelsregistcr onder nurnmer 40121781, en Verduurzaamd Hout Nederland.

een vereniging met volledige rechtsbevoegciheid, ingeschreven in het

hanclelsregister onder nunlrner 405303 95 ; 

-
(b) het (doen) verlenen van oudersteunencle cfiensten aan de hiervoor onder (a)

bedoelde rechtspersonen en/of instellingen, alsmecle aatl andere
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rechtspersonell" voor zover ciit biidraagr aan cle doelstelling zoals verrvoord in

lid I van clit artikel.

2.3 De stichting beoogt niet het makert vau winst.

Artikel 3. ()rganisatie

De stichting kent cle volgende orgauen:

(a) cen bestuurl ell 

-

(b) een raad van toezicht

Artikcl 4. Bestuur; samenstelling cn benoeming 

--4.1 l-le1 bestr¡ren van de stichting is opgeclragen aan het bestuur, bestaande uit één o{'meer

natuurliike perso(o)n(en). Het bestur-rr treedt op als clilectie van de sticliting.

4.2 De raad van toeziclrt stelt het aantal leclen van het bestuttr vast. ln het geval dat het

bestuur uit uleer dall één persootl bestaat. benoemt de raad van toezicht eeli van de

leden va.n het bestuur tot voorzitier van het bestttttt'

4.3 De leclen van het bestuur worden benoelncl door de raad van toezicht, met

inachtnenring van het liierna bepaalde en arlil<el l3 lid 2.

4.4 l)e benoerning v¿ut eell lid van het bestuur geschiedt aan de hancl van een door de raacl

van toeziçlrt vast te stellen selectieproceclure en profielschets. De prolielschets bevat

de kwaliteiten en deskuudigl'reden rvaarover een lid van het bestt¡ur dient te

beschikken. Bi-j het ontstaan vân eerl vacature gaat de raad van toezicht na of cle

pro fiel schets naclere u i twerkin g eu/o1' aanpass in g behoelt.

4.5 f)e lerjen van het bestuur r,vorden benoemd vc¡t¡r de drtul'van hun albeidsovereettkotnst,

of voor een anclere cloor de raacl van toezicht te be¡ralett perii:de. Zij ziin aansluitend

herbenoembaar. Vaststelling van salaris en arbeidsvoorwaal'clen van de leden van het

bestuur geschieclt door de raad van toezicht.

4.6 ln vacatures u'orclt zo spoedig mogelijl< r'oorziert

4.1 l'en behoeve van een goecl functionerend bestuur rvorclen de leelen van het bestutlr

per.iodiel< beoorcleeld door de raacl van toezicht. De r,vijze waarop cleze beoordeling

plaatsvindt. kan r.l,orclen uitgervelkt in een reglemettt vtìl.l de raad van toezicht.

Artikel 5. Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

5. 1 De ledeil van hct bestuur r,vordcn gesclrorst en ontslagett cloor de raacl van toezicht. -
5.2 Inclien een lid van het bestuur is gescltorst, dient de raad van toezicht bimen drie

rnaalrdeu na ingang van cle schorsing te besluitell tot ontslag van het betrellende licl

van het bestuur elan wel tot opheltìng of liandhaving van de sclrorsing. Bii gebreke van

een besluit als bedoeld in cle vorige zin, vervalt cle scholsing. Een besluit tot

hancllraving van cle schorsirrg lian slechts eenmaal r.vcxclen genolÌlen en de schorsittg

ka¡ claarbij ten hoogste rvorden gehandhaafd voor drie maanden, ingaancle op de clag

waal.op de raad van toezicht het besluit tot handhaving van de schorsing heeft

genolnen

5.3 Iìet bestuurslicl dat is geschorst. wordt in de gelegenheicl gesteld zich in ile velgadering

van de mad v¿ur toezicht te verantwoorden. Daarbi"i kan hii zich laten bijstaan door een

raaclsnran. Een besluit tot ontslag rvolclt niet genomen dan nadat het lid van het bestuur

over wiens ontslag worclt besloteu vooraf cle gelegenlieicl is getrodetl om te worden
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gehoord

5.4 Een besluurslid defìrngeerl voolls:

(a) rloor ziin vliiwillig ¡ltredett:

(b) cloor het verlies van het vri.je beheer of de vrije beschikking over zijn

vermogen:

(c) door. inclieu våÍì toepassing, het verstriiken tall dc termiin rvaarvoor hii is

benoemd. behoildens ziin eventuele herbenoeming;-
(d) door ontslag door de reclitbank;

(e) indien hij in een positie komt te verkelen als bedoeld in artikel 13 lid 1 tot en

rnet 5;

(l) door zijtt overlijtfen.

5.5 ln geval van ontstelltenis of belet van één of meer leden vatr het bestuur. berust het

bestuur tijdelijk bii de overblilvencle leden het bestuur of het overbliivende licl het

bestuur. ln geval van olttstentenis ofl belet v¿ur alle leden van het bestuur of van hel

enige licl van he1 bestuur benoemt de laad van toezicht onverrvi.ilcl een persooll tif delijk

tot licl van het trestuur. l)ie persoon kan niet een lid v¿rn cle raacl vall toezicht zijn.

Artikel 6. Bestuur; taken en bevoegdheden

6.1 Het bestuur is belast mct het besturen van cle stichting. Het bestuur is belast met cle

realisatie van de cloelsteliirig van de stichtirig, de strategie, het.iaarplan en het beleicl,

met cle claaruit voortvloeiencle resulhtenontwikkeling. Iìet besttlur is belast met het

alijoende zekerstelien van de onafhankelijkheid van de rechTspersonen en/of

instellingen als bedoeld in artiliel 2

6.2 lll oveLeenstemming rnet cle doelstelling en in verbatld met de continuiTeit van de

activiteiten van de stichting stelt het bestuurjaallijks voorafþaand aan het boe(aar een

.jaarplal. een exploitatiebegroting eu een investeringsbegroring met toelichting vast en

legl deze tel goedl<euring voot' aan cle raad van toezicht.

6.3 I"let bestuur legt verantlvoorcling al'aan de raad van toezicht en verscltaft cle raad van

toezicht tijclig cle gegevens c.lie nooclzakeli-ik zijn voor de goecle uitoefèning van de taak

vall cle raa<J van toezicht. Voofts verschafì het bestuur alle gegevells waarom cle raacl

van toezicht vraågt. FIet bestuur brengt aan de raacl van toezicltt periocliek verslag uit.

().4 Het bestuur is slechts ua voorafgaancle goeclkeuring valt cle raad van toezicht bevoegd

1e besluiten tot lret â¿ìngaan vau overeenkomsten tot verkrijgitrg, vervreenlding en

bezrvaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten rvaalbij de

stichting zich als borg of hoofcleliik nredeschuldenaar verbindt, ziclt voor een derde

sterk maakt of zich tot zekelheidstelling voor ee¡r schuld vatl eelt ander verbintlt. Op

het ontbrekelt van de in clit lid becloelde goedkeuring han tegen derclen een beroep

r.vorclen gedaan. .'__-
6.5 Het bestuur behoeft voorts de voorafþaande goedkeuring van cle raad van toezicht

v()ol':

(a) de vaststelling van de exploitatiebegroting en de investeringsbegroting met

toelichting:

(b) cfe vaststelling van het jaar¡rlan en strategisoh meet'f arenplan;
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(c) de vaststelling vart de jaan'ekening;

(d) het doen van investeringen en aengaan van verplichtingen bovett een door cle

raad van toezicht vast te stellen bedrag;

(e) het aangaan, wijzigen ell verbreken van sarnenr.verliiltg met een andere

rechtspersoon en/cif instelling zoals bedoeld in artikel 2:

(f) het verkrijgen, rvilzigen of beðindigerl van een deeinerning of zeggenschap in

eelt anclere rechtspersoon, hef oprichten van een anclere rechtspelsoon, alsmede

de vaststelling en wijzigittg van diens statuten:

(g) het aangaan van fìnancieringeu ell het verstrekken van zekerheid, a1 dan niet

ten bchoevc \/ärl een clerde ;

(h) de vaststelling en wiiziging van het reglement van het besturrr;

(i) het rvijzigen vatt de statuten en het ontbinden van de stichting;

0) een juriclische fusie of andere fisie ofjuriclische splitsing:

(k) het aangaan van trar'ìsacties r.vaarbii tegenstriidige belangen van leden van het

bestuur en/clf'leclen van de raacl van toezicht spelen die van materiële betekenis

ziin voor de stichting;

(l) het beëindigen van cle clienstbetrekl<ing vân een aanmerkelijk aantal

werknemers tegelijkertijcl of binnen een koÍ tiiclsbestek of liet verbreken van

eell ovel'eenkomst met een aanmerkelijk aantai personen dat als zelfstaricligen

of binnen een san'ìelÌwerkingsverbancl werkzaam is vool'cle stichting;

(m) een ingrijpende rvi.iziging in cle artreidsomstancf igheclen van een aanmerkeliil<

aantal wel'knelìlers van cle sticlrting:

(n) de aanvraag van t-aillissemelìt en vân sursearlce vân betalilrg van de sTichting.

6.6 I)e raad van toeziclrt is bevoegd ook a¡rdere besluiten dan in de leden 4 en 5 r'an clit

artikel genoemcl aan zijn goedkeuring te oncierwerpen. Die andere beslui¡en dienen

cluiclelijk outschreven te worden en schriftelilk aan het bestuttt'te worclen meegecleeld.

Artikel 7. Bestuur; besluitvorming, werkwijze en vergadering

1.1 hr cle vergacleringen valt het bestuur heefi ieder lid van het bestuur reclrt op ltet

ruitbrengen van één stem. Besluiten worden door het bestuur gelìomen met volstrekte

meercierheid van cle geldig uitgebrachte slerì1il1en.-
1.2 Onvermindercl het bepaalcle in het vorige licl van dit artikel, is het bepaalde in arlikel

l2 rvat betreft de r.viize van vergadering en besluitvorming van overeenkomstige

toepassing op het bestuur. nret uitzonciedng evenwel van artikel 12.1. De procedrtre

voor de totstaudkoming van besluiten van het bestuur kan nader r.vt¡rden uitgew'erkt in

het regleurent valr het bestuur

7 .3 Besluiten van het Lrestuur kunnen ciolç buiten vergadering tot stancl komen, mits clit

schrifteliik geschiedt, geen van de ledeu van het bestuur zich tegen dezc wijze van

besluitvoming verzet en de volstrekte meerderheid vall de leden van het bcstuur zich

voor hel voorstel uitspreekt.

Artikel 8. Bestuur; vertcgenwoordiging

B.l De stichting worclt vertegenwoordigcl door hct bestuur. Indien het bestuur uit meerdere

personen bestaat, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan de
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voorzitter van het bestuur afzonderlijk,

8.2 lìet bestLlur kan vooÍs aan één ol'rneer aan te rvijzen personen een volnracht verlenen.

De gevollnachtigcle veúegenrvoordigt de sticlrting met inachtnetnittg van de grenzen

vart zijn veilmacht.

Artikel 9. Raad van toezichti samenstelling en benoeming

9. i De stichting heeft een raacl vau toezicht. De raad r¡an toezicht bestaat uit een door cie

raad van toezicht te bepalen aantal van terl rninste clrie (3) natuurliike personen. ls het

aaltal leclen minder clan het genoemde aantal. clan behouch de raad van toezicht ziin

bevoegdheden, onverminderd de verplichting onl onverwillcl maatregelen tot

aanvulling van zi.in leclental te uemen.

9.2 De leclen van cle raad van toezicht rvorclen door de t'aad van toezicht benoelnd, met

inachtneming van het hierna bepaalde en het bepaalde in arlikel l3 lid 3

9.3 De raacl van toezicht bevat uitsluitend natuurliike personen die zijn voorgeclragen als

venegenwoordiger vân en cloor de rechtspersotten enlof instellingen zoals bedoeld in

artikel 2. Ellte rechtspersoon cnlol instelling zoals becloeld in artikel 2lid 2 onder (a)

is veÍegenrvoordigcl irl de ra¿lcl valt toezicht.

9.4 Ðe raad vall toezicht is zoilanig samengesteld clat de leclen ten opzichte van elkaar. cle

dagelijkse en algemene leicling van de stichting en well< cleelbelang dan ook

onafhankeliik en kritisch kunnen opereren. Bij cle samenstelling van de raad van

toezichl r.vorclt gelet op cliverse fàcetlen clie de aanclacht vall cle taad vali loezicht

vragen, r,vaarbii de raatl van toezicht in iedel geval worcit samengesteld op basis van

trlgemeen bestuurliike kr.valiteiten, alf initeit met de cloclstelling van de stichting en rnet

een spreiding van deskuncligheclen en achtergronclen. De aanclachtsi:unten met

betrekking tot de van een lid van de raad van toeziclrt gevraagde deskundigheicl en

achtergrond r,vorclen in algemene zin vastgestelcl door cle raad van toezicht in een

pro{ìelschets
g.5 De r.aad van toezicht beiioemt uit ziin miclden een voorzitter. Onverminclerd de

collectieve verantlvr-roLcleliikheicl kan cle raacl v¿rn toezicht besltliten tot een ondet'linge

ver:cleling van t¿rl<en en bevoegclheclell
().6 Een licl van de raacl l,an toezicht trer:dt volgens rooster. doch uiterlijk vier.laar na zijn

benoeming af. Een op groncl van dit artikellid aftredend lid van de raad van toezicht is

één keer herbeuoelnbaar, Een in een tusseutildse vacalure benoemcl Iid van de raad van

loezicht neelìtt op het rooster vau af'treden de plaats in van degene in rviens vacattlre

hij werd benoernd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.

Artikel 10. Raad v¿rn toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis.

10. i De leclen van de raacl van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raacl van

toezicht. Ëen lid van cle raad van loezicht worclt geschorst en ontslagetr wegens onder

111eer:

ve rwaarlozi ll g van zïin laak o l' o n vo ldoencle l'u n cti oneren ;

onverenigbaarheid van functies of belangen;

ingr'¡iperrcle wijziging v¿ur cle omstancligheden of anclere gewichtige rederlelt

waarvan r1e raacf van toezicht in het belang van de stichting oordeelt clat

(a)

(b)

(c)
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10.2

10.3

har,dhaving als lid van dc ra.ad van toezicht redelijkerrvijs niet van de stichting

kan rvot'clen verlangd. llen besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen

overeenkomstig artikel 12, ¿ander dat het lid r,viens schorsing of etnlslag ltet

r.crie,r ":i"",1,;ïii,:*.i::i,"*zicrrt is gescr.irsr, crierr de ,.oo¡ uon roerioht binne'

drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag valt het betrelïbnde

lid van cle raad van toezicht clau rvel tol ophefTìng of handhar.'ing van de schorsing. Ilil
gebleke van eerl besluit als bedoeld in de vorige zin, vewalt de scliorsing. Een besluit

tot hanclhaving van de schorsing kan slechts eenm¿lal r.vol'den genomen en cle schorsing

lian claarbij ten hciogste worden gehandhaafd voor drie tnaanclen, ingaancle cip de clag

waarop cle raad van toc'zicht het besltrit tot harldhaving heell genomen.

Het lid van cle raad van toezicht dat is geschorst, rvordt in de gelegenheicl gesteld zich

in ele vergadering van de raacl van toezicht te verantrvoorden. Daarbij kan hii zich laten

biistaan cloor een raadsmau. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het

licl van de raad vau loez.iclrt over rviens ontslag r.vordt besloten vooraf de gelegenheid

is geboden o¡n te worclen gehoord.

10.4 Een lid van cle raacl van toezicht defungeert:

(a) door zijn vrijwillig aftr'eden;

(b) door het verlies van het vlije beheer of cle vrije beschikking over zijn

venn()gerl:

(c) cloor het verstrijken van de tennijn \¡/a¿lrvoor hij is benoernd. behoudens ziin

eve¡ltuele herbenoem íng;

(d) inclien hij in een positie konrt te verkeren als bedoelcl i¡r aÍikel 13 licl I tot en

met 5;-
(e) door zijn overlilclert

10.5 Bij ontstentenis of' belet van één of meer leden van de raaci vall toezicht nemen cle

overblijvende leden, of neemt het overbliivende lid. cle volleclige taken van cle raad van

toezicht rvaar. [-ien ¡'ìiet voltallige raacl van toezicht bliift volleclig bevoegd. Bi.l

ontsteutenis of belet van alle leclen van cle raacl van toezicht zal cloor cle presiclent van

de rechtbank van het arrondissenlent waarin cle stichting is gevestigd, op verzoek valt

hetzii een afgetreclen lid van cie raacl van toezicht. hel.zij het bestuttr, met inachtneming

van het in cleze statulen bepaalcle. een uieuw'e raacl van toezicht r.vordelt gevraagd le

benoemen

Artikel 11.ILaad van toezicht; tal<en ett bevoegdheden--
I I .1 l)e raad van toezicht heefÌ tot taak toezicht te liouclen op het bestttur en o¡r cle algelnene

gang van zakell binnen cle stichtilig. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en

advies ter ziide

11.2 Brj de vervulling van ziln taalç richt de raad van toezichl, alsmecle iecler lid van de raad

van toezicht. zich naar het doel. de grondslag en belang van cle stichting.

I 1.3 Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van

p¡ivacy en persoonsgegevens, na overleg lnet het bestttur en na een bepaalclelijk

daarloe genotnen besluit. heeft cle raad van toezicirt of één of lneer clc¡ot' de raatl van
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toezicht gemachtigde ledcn, toegalrg tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht

om te allen tiide inzage te kriigen in alle boeken, bescheiclen en anclere

gegevenscìragers van de stichting.

De leden van cle raad van toeziclrt liunnen zich, voclr rekening van cle stichting, na

overleg lnet het bestuur', cloen bijstaan door de accor¡ntant van de stichting clatl r,vel een

door cle raad van toeziclit aan te wiizen cleskundige aan lvie inzage in de volledige

administratie dient 1e rvorclen vcrleend

11.5 De leden van de raad van toezicht kunnen hct bestuur aanrvi.jzingen en opdrachten

geven olntrelìt de soort te verschal'fen informatie, alsmede otntrettt de rvijze en

frec¡uentie van de informatieverstrekking door het besttlur.

1 L6 l)e raad van toezicht kan een reglernent vaststellen rva¿rrin in elk geval de

verantr.voorde lijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van toezicht en cle wiize

waarop interne conflictell hrssen beide organen rvol"clen geregeld. vvordell vastgelegcl.

11.7 De laad van toeziclit evalueert.laarlijks ziin eigen l'unctioneren buiten aanrvezigheid

van het bestuul'. De raacl van toeziclrt voeú ten minste jaarliiks met het bestuur ¿rls

geheel een evaluatieges¡rrek over het ñlnctiolreren van beide otgânelt op zich en irt

relatie tot elkaar.

Artikel 12. Raacl van toezicht; besluifvonningo werkwijze en vergadering

12.1 ln de vergacleringen van de raad van toezichl wordt gestreefil naar besluitvorming op

basis van cousensus. ln het geval consensus niet bereikt kan rvorden, heeft ieder licl

van de raad van toezicht een stern. Ilet gewicht van ile stetn wordt bepaald door het

irercentage van cle bijdrage van cle organisatie die liet lid vertegenr,voordigt aan de

vigerende exploitatiebegroting van de stichting met inachtneming van de regel dat aan

een stem vân een lid nooit een dusdanig ger,vicht toegeliend kan rvordetr dat hii feite liik

meer clan negellenveertig procent t49%) van ltet totaal kan üitoetbnen. Inclien een

or.ganisatie cloor meerclere leclen in de laad v¿ln toezicltt veÍegeÍìwoorcligd u'ordl.

rvorclt het gelvicht zoals berekenct op groud van de vorige zin vercleeld over cle

betreffende leden van de raacl van toeziclit. Inclien het stelnrecht van eelr organisatie

beperkt wordt tot negenenveerlig procent (49%), r.vordt het resterende pet'centage

vercleeld over cle overige leden van de raad van toezicht. naar rato van c1e bijdrage van

die organisaties aan de vigerende exploitatiebegroting van de stichting. l)e raacl van

toezicht beslL¡it bij volstrel<te nreerderheitJ vali de gelclig uitgebmchte stetrrtren,letrzij

deze statuten anders bepalen. Bii het staken van de stemmelt beslist de voorzilter.

12.2 Geldige besluiten kunnen slechts rvorden gerlomel.ì. indien alle leclen van de raad vatr

toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en lneer dan de

helft van het aantal leclen van cle laad r'¿n toezicht ter vergadering aanrvezíg of

vertegenwoorcligd is. lnclien de voorschrifTen omtrent dc oproeping niet in acht ziin

genontsn, kuunen niettemin geldige besluiten worden geÍìolllen met algemene

stemlïen in een vergaclering, waalin alle leden van de raad van toezicht aanrvezig of

veÉegentvc,ordigd ziin, alles onverminderd licl 6.

12.3 llen lid van de raacl van toezicht kan zich ter vergadering cloor een schriftelijli

gevolmachtigd ander lid van de laad van toezicht doen veftegenrvoordigen.
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De vergacleringen van de ra.ad van toezicht rvordell voorgezeten door de voorzitter.

Indien cle voorzitter afivezig is, worcit de vel'gadering voorgezeten door een door cle

raacl vau toezicht Lrit ziln nriclclen aange\¡/ezell persooll,

Vergacleringen van cle raacl van tclezicht wcirden ten lninste trveemaal ¡rerjaal'gehoudett

e¡ voo(s zo clikwijls cle voorzitter of trvee van zijn leden dat verlangen. De

Lrijeenroc,ping gcschiedt schrilÌeliik aan ieder lid van de raacl van toezicht. Zii verne lclt

plaats en tifdstip van cle vergadering en cle in de velgaclering tc' behandelen

cinclerwerpen. De termiirì valì oproeping bedraagt ten minste zeven clagen. cle dag van

de o¡:roeping en clie van de r.,ergadering niet meegerekencJ. ln spoecleisencle gevallen -

zulks tel uitslLritende beoordeling van cle voorzitter van cle raad van toeziclrt -kan de

terurijn van oploepin¡l wordett verkotl.

Besluìten van de ra.ad van toezicht kunnen oolc br¡iten vergaclering tot stâncl komen.

mits dit schrifTeli.lk geschiedt, geen van de leden van de raad van toezicht zicl' tegen

cleze rviize van besluitr,ornring verzet en de volstrekte meerderheicl vall cle leclen van

cle raacl vau toezicht zich over het voorstel tritspreekt'

l)e vergacleringen van cle raad van toezioht lvorclen bijgervooncl cloor leden van het

bestuur. tenzij cle raa<J van toezicht met ûpgâaf van redeiren te kenne¡r geeft zoncler lret

bestuur te willen vergaderen.

l2.B Ðe raad van toezicht kan ziin naclere rverkwiize en besluitvorming en al wat zijn

lìnctioneren betrelt vastleggen in het reglemenl raad van loezicht

Artikel 13. Onverenigtraarheden en belangenverstrengeling

13, I Een persoou die naal het oordeel van cle raad van toezicirt (potertieel) eelt belang heeft

dat onverenigbaar is lnet het belang van cle sticirting, kalt geen licl van het bestuur of

de raacl van toezicltt zijn

13.2 Niet voor benoeming tot bestuurslid konen in aann'rerking persorten die

(a) lid ziin van de raad van toezicht van de stichting;

(b) lid zijn van hel.bestuur of de raad van toezicht van een andere organisatie die

geheel of gecleelteli.ik dezelfde werkzaanrheclen ¿rls cle stiohting vericht.

Niet voor bengening tot lid van dr: raad van toezicht lçomen in aanmerlcing personell

die: lid zijnvan hef bestuur van de stichting of anderszins belast zijn met cle clageliikse

of algemene leiding over de stichting.-
Bii een door cle raad vau toezicht vast te stellen reglement kunnen de

onverenigbaarlreden ornschreven in cle leden 2 en -i worden aangevuld.

13.5 Leclen van het besluur en cle raacl van toezicht, alsmecle httn echlgenoot, geregistreerd

part¡er, levenspaÍnel en bloed- en aanverwanten in cle eerste graad mogen geett enkel

l.echtstreeks of zijr)elings persoonlijk finallcieel voorcleel genieten uit level'ingen aan

of overeenkomstelt met cle stichting.

13.6 Leclen vall het bestuur en cle raacl r,an toezicht melclen hun nevenfilnctie s en het bestaan

van een nrogeliike verstrengelirlg van belangen en/of tegenstriidig belang aan de

vr"lorzitter van de raad van toeziclrt.

Artikel 14, Boekjaar' jaarstukken

l4,l l-Iet boeklaal'van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar"

I 3.3

13.4
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llet bestuur is verpliclrt van de vennogeustoestand van cle stichting zodarrige

aautekeningen te houclen, dat daaruit te allen tijde haar rechten ert ver¡rlichtingen

kunnen u'olden gekencl.

Per het eiltde van ieder troelijaar rvorden de boeken van de stichting algesloten. l)aaruit

wordt cloor het bestuur ee n b¿rlans en eeu n,inst- elr verliest'ekening over het afgelopen

boekiaar opgemaakt. Het bestuur stelt tevens een.jaardocunent op over het afgeloperr

boekiaar

Een accounlaut controleeÍ cle in lid 3 genoemde .iaalstukl<en en legt daarover een

verklaling al. binnen zes uraanden na afiocrp r,¿ur het boekjaar". De acctltlntant rvorclt

clool'de raacl van toeziclit benoenid en brengt geliikelijk aan het bestuur en de raacl van

toezicht verslag Lrit iretreffencfe zijn bevinciingen.

De .iaarstulihen en het jaardocLrment worden binnen zes maanden na at"loop van het

boekjaar door het bestuur vastgesteld na cle voorafþaande goedkeuring van de

.iaarrekening door de raad van toezicht. De.iaat'stukl(en en liet.iaardocument worclen

cloor alle leclen van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht ondertekencl.

Ontbreekt de hanc{teliening van één of meer varì hen, cian u,ordt c{aarvan tttet opgave

van redenen melding gemaakt.

14.6 Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken en het.iaarclocument strekt niet tot

decharge van de leden van hllt bestuur. De raad van toezicht kan bii afZonclerliik besluit

decharge vellenen aan cle ledetl van het besttlur.

14.7 Ilet besturu' is verplicht de in de volige leden van dit artikel becloelde bescheiden ten

lninste zeven jaar te ber.varen

Artikel 15. Vrijrvaring en vrijtekening
15.1 De stichting zal een lid van het bestuur of raad van toezicht van de stichting niet

aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig

handelen of nalaten van een lid van het bestuur of raad van toezicht in diens

hoedanigheid van lid van het bestuur of raad van toezicht van de stichting.-
15.2 De stichting zal een lid van het bestuur of raad van toezicht schadeloos stellen ter zake

van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/ofnalaten van een lid

van het bestuur ofraad van toezicht in diens hoedanigheid van lid van het bestuur of
van de raad van toezichten tot vergoeding waarvan een lid van het bestuur ofraad van

toezicht gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of

arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen

vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde

voorwaarden

15.3 De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de

uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. Het betreffende lid van het

bestuur of raad van toezicht dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij

het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende

schikkingsonderhandel i ngen.

15.4 Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een

lid van het bestuur of raad van toezicht geen rechten ontlenen indien: de schade het
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gevolg is van of opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van het lid van het bestuur of

raad van toezicht; het lid van het bestuur of de raad van toezicht in redelijkheid niet

kon menen in het belang van de stichting te handelen, waaronder mede begrepen de

situatie dat het verweten opzettelijk of bewust handelen of nalaten als feitelijk of

beoogd gevolg heeft dat de lid van het bestuur ofraad van toezicht ofanderen in welk

opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.

15.5 Aan de in lid I omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een

lid van het bestuur ofraad van toezicht geen rechten ontlenen voor zover de schade als

bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar

15.6 Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden

bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een lid van het bestuur

ofraad van toezicht is gehouden te voldoen en/ofde ten behoeve van de verdediging

van een lid van het bestuur of raad van toezicht gemaakte rechtsbijstandskosten,

inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan het lid van het bestuur

of raad van toezicht zijn medewerking moet verlenen

15.7 Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het lid van het bestuur of

raad van toezicht ter zake van enig handelen en/ofnalaten in diens hoedanigheid van

lid van het bestuur of raad van toezicht van de stichting door autoriteiten opgelegde

boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.

Kosten door een lid van het bestuur ofraad van toezicht gemaakt voor het voeren van

verweer zullen door de stichting worden vergoed tijdens een actie of procedure, mits

het lid van het bestuur of raad van toezicht zich schriftelijk en onherroepelijk jegens

de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van

gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de

ù!¡wlrt¡rró..'-

De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon

die geen lid van het bestuur of raad van toezicht meer is en komen ook ten goede aan

de erfgenamen oflegatarissen van het lid van het bestuur ofraad van toezicht

Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en

vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven

maken op de bescherming als geboden door dit aftikel voor schade als gevolg van

handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

15,8

t 5.9

1 5,10

Artikcl 16. Overig
l6.l De r'¿rad va¡ toezicht kan een auditconrmissie instellen, alsook andere commissies ter

onclersteuning varì de r,verkzaamheden van de raad van toezicht

16.2 De raad van toezicht kan in leglementen van cle cJoor haar ingestelde comlnissies de

taken en bevoegdheden, alsrnede de salnenstelling, N'erkrvilze en besluitvorming van

clie commissies uacler vastleggen.

16.3 De raacl van toezicht kan, na overleg rnet het bestuur, het regletnent van cle raacl van

toezicht vaststellen.

16,4 Het bestuur is bevoegd een reglement voor het bestuur vast te stellen, rvelk reglemeltt

de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoefl. -
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16.5 Ben reglement lnag niet rnet de rvet of cleze statuten in striid zi.in.

Voorls is liet bestur,u' bevoegcl één o1' meer andere ci;mmissies in te stellen. De

sanrenstelling v¿llt een commissie(s), ¿rlsmede haar tal<etr en bevoegdheclen, lvorden

alsdan b'rj reglenrenl g.elegelcl.

Voor zaken r.vaarin deze statuteu of cloor de raacl van toezicht goedgekeLtrcle of

vastgestelde reglementett niet voorzien, beslist de raad van toczicht.

Artihel 17. Staf ulenrvi.iziging

17 .1 l-let bestuul is bevoegd cleze st¿rtuten te rvijzigen na vooral'gaande goedkeuring vatl de

raad van toezicht

17 .2 Vocir het besluit van de raacl van toezicht tot liet verlenen vall een voorafþaande

goeclkeuring is een meerclerheicl van ten minste drie vierde van cle geldig uitgebraclite

stemlnen vereist in een vergadering waarin alle leden van cle raad va.n toezicht

aanwezig of vertegenrvoordigcl zijn. Indien in cleze vergadering niet alle leden van de

raacl van toezicht aanwezig ol' r,efiegenwoordigd zt.in, zal biltnerl tien dagen na het

houden van de eerste vergaclering een tweecle vergadering rvordelr biieengeroepen

w,aarin alscian, urits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht

aanrvezig of vertegenr,voorcligd is, uret een meerclerheid van ten minste drie vierde vall

de geldig uitgebrachte stemnlen, besh¡iten ollrtrent een zodanig r.,oorstel kttnnen

11.3 Bii cie oploeping fot de vergaclering, waarin een voorstel tot goedkeurittg valt cle

stalutenwijziging zal worden gedaan, client zulks steecls te r.vorclen veunelcl. Tevens

client een afìschrift vall het voorstel. bevattellcle de woordelijke telist van de

voorgestelcle r.vijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. l)e terrnijn varr de

oproeping bedraagt in ciit gevalten minste tn'ee wekelt

l7 .4 Ëen statutenwijziging treeclt eerst in lverking nadat claarvan een notariële akte is

opgemaakt. Elk bestuulslid is bevoegd deze ¿rkte te doen verlijden'

11 .5 De leclen van het bestuur ziin verplicht een authentiek alschrift van de wiiziging en

eep volleclige doorlopende tekst van de gervijzigde statuten tleer te leggen ten kantore

v¿¡l het cloor cle l(arner van Koophanclel gehotrclen hanclelsregister.

17.6 Mutatis mutanclis gelclt het bepaalcle in clit artil<el voor het besluit tot.iuridischr- fusie

cn/of splitsing.

Artikel 18. Ontbinding en verelïening

1B.l llet bestitur is bevoegd de stichting te ontbinden na voorafgaande goedkeuring vati de

r.r,orden gcnonren.

laad van loezicht.

18.2 De sticliting blijft na haar ontbinclii'rg voortbestaan, vot.r zover cf it tot vereffening van

Iraar vennogen nodig is. -_

18.3 De verefTening geschiedt cloor het bestuur, dan rvel door een door het bestuur aall te

u,iizen (rechts)persoon

1 {ì.4 Geclurencle de vereflening blijven cle bepalingen van deze statuten zoveel nrogeliik van

k racht.

I 8.5 lìen eventueel batig salclo worclt uitsluitencl uitgekeerd aan de orgtrnisaties en/of

instellingen als bedoelci in artikel 2. naar rato van hun betaalcle bijdrage aan de
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exploitatiebegroting van de stichting in het voorafgaande volledige boekiaar.

18.6 Na afloop v¿ìn cle vereffening blijven de boeken. bescheiden en andere

gegevensclragers van cle ontbonden stichting gedurende zeven.iaar berusten oncler eetr

door de vereffenaar(s) aan te wiizen natuurl'¡jk persoon of rechtspersoon.

SLOTVERKLARINGEN
De verschijnende persoon verklaart ten slotte dat onder opschortende voorwaarde van de

onderhavige statutenwijziging zijn benoemd

(1) tot lid van de raad van toezicht

(a) de heer Bastiaan Boeve, geboren te Zevenhuizen op twintig december

negentienhonderdeenenzestig, die geacht wordt te zijn voorgedragen als

vertegenwoordigel van en cloor Verduurzaamd Hout Nederlancl;-
(b) de heer Abraham van den Nagel, geboren te Ermelo op achtentwintig februari

negentienhonderdzesenzestig, die geacht wordt te zijn voorgedragen als

verlegenwoolcliger van ett cloor Algemene Vereniging lnlands I'lout;-
(c) de heer Arnoldus Leonardus van Oosten, geboren te Bunnik op zeven april

negentienhonderdvijfenzestig, die geacht wordt te zijn voorgeclragen als

veÍegenwoorcliger vAIr en door Verduurzaamd Hcitlt Neclerland

(d) de heer Bart-Jan Michiel Scheeffer, geboren te Naarden op tweeëntwintig

maart negentienhonderdzesenzeventig, die geacht wordt te ztln voorgedragen

als veftegenrvoordiger van en door PEFC Nederland;-
(2) tot bestuurder: de heer Cornelis Boon, geboren te Texel op twee april

negentienhonderdtweeënvij ftig.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend

Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de dahrm in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop

aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na

beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend

(Volgt ondertekening)

te AM

å

e.G.
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