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DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

Sticking Leprastudiehuip van het Nederlandse G rootprioraatvan de Ordre Militaire
et Hospitalier de Saint-Lazare de J~rusaIem in samenwerking met de Nederlandse
Sticking voor Leprabestrijding (S.LS.L.), gevestigd te Amsterdam.

vastgestetd bij akte van oprichting d.d. 7 juni 1984 verteden voorJhr Mr A.P.
van Lidth de Jeude, notaris te Amsterdam.

partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging d.d. 3 december 1990

verleden voor Jhr Mr A.P. van Lidth de Jeude, voornoemd.

partleel gewijzigd bij akte van statutenwijziging d.d. 2juni 1998 verleden voor
Jhr Mr A.P. van Lidth de jeude, voornoemd.
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STATUTE N

Naam. zetel en duur

.

Artikel 1

1. De sticking draagt de naam Stichting Leprahuip Saint-Lazare.
Zij wordt kortweg genoemd: SLSL.

2. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam.

3. De sticking is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel en middelen

.

Artikel 2

1. De sticking heeft ten doel de lepra te bestrijden. Het bevorderen van en
steun bieden aan opleiding en bijscholing krijgt daarbij bijzondere aan-
dacht.

2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a. het verlenen van beurzen en van subsidies voor cursussen en confe-

renties, voor productie en distributie van hulpmiddelen en het
verrichten van andere activiteiten op het gebied van scholing en
voorlichting;

b. andere activiteiten van welke aard ook welke de Ieprabestrijding
kunnen dienen;

c. samenwerking met andere organisaties van Ieprabestrijding.

Verm ogen

.

Artikel ~
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal,
subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstetting verkregen wordt, inkomsten
uit beleggingen aismede andere baten.

Bestuur: samensteIIin~. benoeming. defu n~eren

.

Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. Een niet voltallig

bestuu r behoudt zijn bevoegdheden.
De bestuurders worden benoemd door het Kapittel van de Nederlandse

Vereniging van de leden van de Ordre Mititaire et Hospitalier de Saint-
Lazare de )~rusaIem.

2. Twee bestuurders worden benoemd door de Nederlandse Vereniging van
de leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de )~rusa-
lem. Twee bestuurders worden benoemd door de Nedertandse Stichting
voor Leprabestrijding.

De vijfde bestuurder wordt berioemd door de zitting hebbende bestuurders
na overteg met het Kapittel van Nederlandse Vereniging van de teden van

de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de J~rusaIem en het
bestuur van de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding.
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In ontstane vacatures wordt terstond casu quo zonder uitstel voorzien

door de instantie die de defungerende bestuurder heeft benoemd, waarbij.
voorzoveel nodig, de bestuurders bedoeld in lid 2 eerste zin geacht worden
benoemd te zijn door voornoemde Vereniging.

3. Het bestuur wijst uit zijn middel een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan, dan wet, in de plaats van beide taatstgenoemden,
een secretaris-penningmeester.

4. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van maximaal vier jaar.
5. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster

van aftreden. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond
herbenoembaar.

6. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn aftreden at dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster;
c. doordat hij failliet wordt verklaard of surs~ance van betaling ver-

krijgt
d. door zijn onder curatelestelling;
e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de

wet voorzien;
f, door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
g. door terugroeping vanwege de benoemende instantie.

Bestuur: taak en bevoegdheden

.

Artikel ~
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten te sluiten tot het kopen, ver-

vreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van over-
eenkomsten waarbij de stichting zich ats borg of hoofdelijk medeschulde-
naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt.

3. Het financieel beheer van de stichting wordt door de penningmeester
gevoerd. Deze is bevoegd de aan de stichting toekomende baten in ont-
vangst te nemen en daarvoor kwijting te verlenen.
Voor het aanvaarden van baten onder bepaalde voorwaarden is echter de
goedkeuring van het bestuur vereist.
Het bestuur kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
boedel besch ri jvi ng.

4. Het bestuur kan naar behoefte adviseurs benoemen.

Deze kunnen op uitnodiging van het bestuur bestuursvergaderingen bijwo-
nen, doch zij bezitten geen stemrecht.

Bestuur: verte2enwoordi2inE

.
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Artiket 6
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

2. Het bestuur kan bestuiten tot het vertenen van votmacht aan ~n of meer
bestuurders atsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die

vol macht te vertegenwoordigen.
Bestuur: bestuitvormin~

.

Artikel 7

Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijts de voorzitter of
tenminste twee van de overige bestuurders een bestuursvergadering
bijeenroepen, doch ten minste ~n maat per jaar.

2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter
of tenminste twee van de overige bestuurders, dan wet namens deze(n)
door de secretaris, en wet schriftetijk onder opgaaf van de te behandelen
onderwerpen, op een termijn van tenminste zeven dagen.
Indien de bijeenroeping niet schriftetijk is geschied, of onderwerpen aan
de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is
besluitvorming niettemin mogetijk, mits de vergadering vottattig is en geen

der bestuurders zich atsdan tegen bestuitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepaten door

degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders atsmede zij die, at

dan niet ats adviseur, door het bestuur worden toegetaten.
Een bestuurder kan zich door een schriftetijk door hem daartoe gevot-

machtigd m ede-bestu u rder ter vergaderi ng doen vertegenwoordigen. Een
bestuurder kan ten hoogste ~n mede-bestuurder ter vergadering vertegen-
woordigen.
Atte bestuiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaatd,

worden genomen in een vergadering waar de meerderheid van de bestuur-
ders aanwezig dan wet vertegenwoordigd is.

5. ledere bestuurder heeft ~n stem.

Atte bestuiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaatd
worden genomen met votstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem-
men. Btanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Ingevat bij stemming over de berioeming van personen geen van hen de
volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehou-
den. Heeft ook dan niemand de votstrekte meerderheid van stemming
verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste
stemmen op zich verenigd hebben. Mochten om deze reden meer dan

twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan bestist
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voor zoveet nodig in tussenstemming en daarna voor zoveet nodig het tot
wetke twee personen voor deze herstemming in aanmerking komen.
Staken ook bij deze herstemming de stemmen, dan bestist het tot.
Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verwor-

pen.
6. Atte stemmingen geschieden mondeting, tenzij een ter vergadering aanwe-

zig bestuurder schriftetijk stemming vertangt.
7. De vergaderingen worden geteid door de voorzitter; bij diens afwezigheid

voorziet de vergadering zetf in haar leiding.
8. Van het verhandetde in de vergadering worden door een daartoe door de

voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notuten opgemaakt,
wetke in dezetfde of de eerstvotgende vergadering worden vastgestetd en
ten btijke daarvan door de voorzitter en de notutist ondertekend.

9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gestetd hun stem uit te
brengen, en zij alten schriftetijk hebben verklaard zich niet tegen deze
wijze van bestuitvorming te verzetten. Een bestuit is atsdan genomen
zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk v66r
het voorstet heeft verklaard.

Van een buiten vergadering genomen bestuit wordt door de secretaris een
retaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgestetd
en ten btijke daarvan door de voorzitter en de notutist van die vergadering

ondertekend. Het atdus vastgestetde retaas wordt tezamen met de in de
eerste zin van dit lid bedoetde stukken bij de notulen gevoegd.

Boekiaar en iaarstukken

.

Artikel 8
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het katenderjaar.
2. Het bestuur is verpticht van de vermogenstoestand van de stichting

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verptichtingen kunnen worden gekend.

3. De penningmeester is verpticht jaartijks binnen drie maanden na afloop
van het boekjaar een balans en een staat van baten en tasten van de

stichting op te maken. De secretaris is verpticht jaarlijks eveneens binnen
drie maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag van de stichting
op te maken.

4. Het bestuur kan, atvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken
over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen
accountant.

Deze brengt omtrent zijn onderzoek verstag uit.
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Vaststetting van de batans en de staat van baten en tasten door het
bestuur strekt de penningmeester tot d~charge. Vaststelting door het
bestuur van het jaarverstag strekt de secretaris tot d~charge.

5. Het bestuur is verpticht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden
tien jaar tang te bewaren.

Huishoudetiik reglement

.

Artiket g

1. Het bestuur kan ter aanvutting of uitvoering van deze statuten een huis-

houdetijk reglement vaststetten dat geen bepatingen mag inhouden in
strijd met deze statuten.

2. Het bestuur kan het huishoudetijk regtement wijzigen of aanvullen.
Statutenwiizigi ng

.

Artiket 10

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging wordt genomen met

inachtneming van het in artiket 7 lid 5 bepaatde.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal
worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

4. De voorgestetde statutenwijziging dient goedgekeurd te worden door de
Nedertandse Vereniging van de leden van de Ordre Mititaire et Hospitalier
de Saint-Lazare de J~rusatem.

5. Een bestuit tot statutenwijziging is eerst van kracht nadat daarvan een
notari~te akte is opgemaakt.

Ontbinding

.

Artiket ii

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaatde in de teden

2 tot en met 4 van het vorige artiket van overeenkomstige toepassing.
3. Tot ontbinding van de stichting kan worden bestoten indien naar het

oordeet van het bestuur de stichting niet meer aan haar doet beantwoordt
of wet haar bestaan overbodig is geworden doordat reeds in het doet van

de stichting is voorzien.
4. Tot ontbinding van de stichting wordt tevens bestoten indien de in artikel

4 lid 2 genoemde Vereniging de wens daartoe te kennen geeft. De vereni-
ging geeft dit bij aangetekend schrijven aan de secretaris van het bestuur
van de stichting te kennen.

Vereffening

.

Artiket 12
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1. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het
bestuit tot ontbinding een of meer vereffenaars zijn aangewezen.

2. De stichting btijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit
voor de vereffening van haar zaken nodig is.

3. Gedurende de vereffening btijven de bepatingen van de statuten voorzo-
veet mogetijk en nodig van kracht.

4. Het bestuur stelt de bestemming van het tiquidatiesaldo vast, zoveet
mogetijk overeenkomstig het doet van de stichting.

~. In stukken en aankondigingen, die van de stichting uitgaan moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden: ‘in tiquidatie”.

6. Na afloop van de vereffening btijven de boeken en bescheiding van de
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn
onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Stotbepating

.

Artiket i~

In atle gevatten waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, bestist
het bestuur.


