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STATUTENWIJZIGING

Heden" achtentwintig oktober tweeduizend veertien, verschenen voor mij,
mr. Dirk Cornelis Ottevangers, notaris te Molenwaard:
1. de heer Richard Arthur Zevenhui3en, geboren te Rotterdam op acht oktober

negentienhonderd negenenveertig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort,
afgegeven te Giessenlanden, op vier januaritweeduizend elf, nummer: NYOB600KB),
wonendele4223NWHoornaar,DeSchans73,gehuwd

2. de heer Ger!'it Krogn, geboren te Haarlemmermeer op vijftien augustus negentienhonderd
tweeênveertig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Eemnes, op
acht februari tweeduizend elf, nummer: NUDKP12J1), wonende te 3755 LD Eemnes,
Eenweg 76 WS3, ongehuwd en niet geregistreerd als partner,

te dezen handelde als respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting: Stichting
Ebenezer Nederland, statutair gevestigd te Rhenen, kantoorhoudende te 4223 NW Hoornaar,
De Schans 73, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 30152100, hierna te noemen: 'de stichting" en de stichting ingevolge het bepaalde in-
artikel 7 lid2 van haar statuten als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende.
Blijkende van gemelde volmacht uit éen onderhandse akte, welke aan deze akte is gehecht.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de stichting is opgericht bij akte
van oprichting op vijfentwintig augustus negentienhonderd achtennegentig, voor mr. C.J.D. van
de Pol, notaris te Rhenen, verleden, bijwelke akte van oprichting tevens de statuten van de
stichting z[n vastgesteld, welke statuten vervolgens niet meer zijn gewijzigd en dat blijkens een
aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering van de stichting, ,
gehouden op drieèntwintig oktober tweeduizend veertien is besloten om enige wijzigingen in de
statuten aan te brengen en in verband daarmede de statuten geheel opnieuw vast te stellen.
Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld,
dat de huidige statuten bij deze komen te vervallen en worden vervangen door de volgende -

bepalingen:
Naam en Zetel
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichtinq Ebenezer Ooeratie Exgdus
2. Zij heeft haarzetelte Hoornaar, gemeente Giessenlanden. - -

3.Destichtingisopgerichtvooronbepaaldetijd.

Doel
Artikel2
1. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren voor de terugkeer van Joden naar het .

land hunner vaderen - lsraël - dat hen is toegezegd als een altoosdurende bezitting
volgens Exodus 32:13; een terugkeer, beschreven in de Bijbelse Profetie, zoals in Jesaja-
43:6 ('lk zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van

2. De stichting tracht haar doelonder meer te verwezenl{ken door:*--

d.

e.

t.

het verwerven van fondsen en ondersteuning in andere dan geldelryke vorm,
het geven van algemene publiciteit;
vrijwilligers te zoeken, die geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan het doel van de
stichting;
het verspreiden van informatie onder geïnteresseerden;
het samenwerken met Ebenezer-stichtingen in andere landen (zoals Engeland, waar -

een aantal activiteiten internationaal gecoórdineerd worden), die actief zijn in het-
veruerven van fondsen en andere middelen en ondersteuning;*
het samenwerken met organisaties die een gelijk doel als het doel van de stichting
nastreven, hetzij vanuit een Joodse, heEij vanuit een Christelijke of algemeen
humanitaire motivatie;

a.

b
c.



g het oprichten en in stand houden van verschillende gebedsgroepen in Nederland die
het doel van de stichting ondersteunen; '. -'

h. alle andere middelen die tot het doelder stichting kunnen leiden.
Vermogen
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: - --
- donaties,
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- vergoedingen voor verleende diensten en/of geleverde produkten; -

- alle andere verkrijgingen en baten.
Bestuur
Artikel4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke

personen. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin
bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld, Het bestuur is zodanig
samengesteld dat tenminste tweelderde deel van het aantal bestuursleden bestaat uit

2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Het bestuur
kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van rnaximaal vier jaar, Zij treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden
bestuurder is onmiddellijk voor een periode van maximaal vier jaar herbenoembaar. De in
een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aÍtreden de
plaats in van degene in wiens vacature hijwerd benoemd.

4. lngeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of
vormt het'overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur, behoudens het
bepaalde in artikel 7.

5, De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zr1 hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten"
Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden op een tijdig van te voren vastgestelde plaats gehouden.
2. leder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. -

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien éên van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. lndien de voorzitter
aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden
gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de vezoeker bevoegd zelf een vergadering
bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 3 bepaalde, ten minste
zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niel- -

meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te ..-

behandelen onderwerpen.
6, De bestuurder die voor dit doel een e-mail adres aan de stichting bekend heeft gemaakt,

kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische
weg aan dat e-mailadres toegezonden bericht.

7. Zolang in een bestuursvergadering 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.

8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de
vergadering zelf haar voorzitter aan.

L Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, door de secretaris of



door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergaderrng als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

10, Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van de in functie zi.inde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een

bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op
overlegging van een sehriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering
voldoende, volmacht, Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als
gevolmachtigde optreden.- -. '.

11. lndien bij het nemen van besluiten bestuursleden zich laten vertegenwoordigen door een

medebestuurslid, zoals genoemd in artikelS lid I van de statuten, is rechtsgeldige
besluitvorming alleen dan mogelijk indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden
persoonlijk deelneemt aan de vergadering

12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiien nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld per e-mail of telefonisch hun mening te uiten, Van een aldus .

genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris
een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt
gevoegd.

13. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten
geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.'

14. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefles. -

15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
16. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzifier van

de vergadering.
Bestuursbevoegdheid
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 bezwarin g van reg istergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. .

Vertegenwoordiging
Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende

bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, orn

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Einde bestuurslidmaatschap'
Artikel B

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
a. door zijn overlryden;
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -

c. door zrln aftreden;
d. doorschriftelijkeontslagneming (bedanken);
e. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Boekjaar en jaarstukken



1. Het boekjaar van de stichting is geliik aan het kalenderlaar' ' "

Z. per het einde van ieder boeÈjaaiworden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit

wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het

geèindigde boekjaar àpgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een

Iegisterlaccountant of eén accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na

anóop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld'

4. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting voor het volgende jaar vast.

Reglement
Artikel 10
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'

Z, Éet Ègtement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn

g. Het bestuur is te aTlen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelinj, wijziging en ofneffing vàn het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1

van toePassing.
Statutenwijziging
Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, Het besluit daartoe moet worden

genomen met algemàne stemmen in een vergadering, waarin atle bestuursleden aanwezig

óf vertegenwooróigC zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

Z. De wijziging moetáp siraffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. leder

OestuuritiO afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

3. De bestuurders zijn verplicht eeÀ authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde

statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel9

Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het

bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Z. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dÍt tot vereffening van haar

vermogen nodig is

3. Bij de óntbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur'

4. Gàdurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van

kracht.
S. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting moet worden besteed ten

behoeve van een aigem"en nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten

behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het

algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

6. Ná afloop van de vdreffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting

gedurende zeven jaren berusten onder de door de verefíenaars aan te wijzen persoon'

Comite van Aanbeveling
Artikel 13

Het bestuur kan het initiatief nemen voor de oprichting van een Comite van Aanbeveling,

Commissie van Advies
Artikel 14
Het bestuur kan zich onder haar verantwoordelijkheid doen bijstaan door een Commissie van

Advies, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste zeven teden, die daartoe dsor het bestuur

worden benoemd.
Slotbepaling
Artikel 15 .

ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is

door mij, notaris, aan de nanO ván de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten



vastgesteld.
Deze akte is in minuut verleden te Molenwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het
verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte
voortvloeien
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij,

notaris, ondertekend
(Volgt ondertekening)

UTTQE9EVEN VOOR AFSqru!lEr

'',
. ..'.,.'.:..':-

.,/

Ottgy-\
fl3.q.

o- \ \&ftHg8íl ^\w


