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DOORLOPENDE TEKST 

van de statuten van de in Houten gevestigde stichting: Stichting Hoormij, zoals deze 

luiden met ingang van 25 december 2019, na de akte van statutenwijziging op 24 

december 2019 verleden voor mr. E.M. Stigter, notaris gevestigd in Houten. 

 

STATUTEN 

NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Hoormij.  

2. Zij is gevestigd in de gemeente Houten. 

DOEL 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen bij het verwezenlijken van haar 

doelen van de in Houten gevestigde Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden (NVVS), ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer 40532151. 

2. De doelstelling van de in het vorige lid genoemde vereniging is de behartiging 

van de belangen van alle mensen in Nederland die problemen hebben met het 

gehoor, zulks in de meest uitgebreide zin. 

3. De stichting richt zich volledig naar de belangen van genoemde Nederlandse 

Vereniging voor Slechthorenden. 

VERMOGEN 

Artikel 3 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

a. bijdragen van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden; 

b. giften en donaties; 

c. subsidies; 

d. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling; 

e. alle andere verkrijgingen en baten. 

BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMING EN BELONING 

Artikel 4 

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen 

aantal van ten minste vier en ten hoogste negen personen. 

2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van 

de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. In vacatures wordt zo 

spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester.  

3. Tot bestuurder kunnen slechts worden benoemd de (natuurlijke) personen die 

lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. 

4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af 

volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 

afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste tweemaal 

herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt 
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op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd 

benoemd, tenzij het bestuur anders besluit. 

5. Indien het aantal bestuurders tot beneden het minimum aantal is gedaald, blijft 

het bestuur bevoegd. 

6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 

uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

functie gemaakte kosten, indien deze kosten redelijk en niet bovenmatig zijn en 

het te vergoeden bedrag vooraf door het bestuur is goedgekeurd. 

BESTUUR: TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING 

Artikel 5 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

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. 

4. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard. Legaten waaraan lasten of verplichtingen zijn verbonden, kunnen 

slechts worden aanvaard, indien het bestuur daartoe met tenminste drie/vierde 

van de geldig uitgebrachte stemmen heeft besloten. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 6 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter samen 

met de secretaris of de penningmeester, of de secretaris samen met de 

penningmeester. 

3. Het hiervoor bepaalde in artikel 5, leden 2 en 3, heeft derdenwerking. 

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan 

derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

BESTUUR: VERGADERINGEN 

Artikel 7 

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een 

vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval 

aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.  

2. Voorts worden vergaderingen gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste 

twee van overige bestuursleden dat wensen.  

3. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of 

ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door 

de secretaris. 

4. Toegang tot de bestuursvergadering hebben de bestuursleden, alsmede zij die 

door de bij de vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. 
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5. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens 

afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

6. Van het verhandelde in de vergadering worden door een door de voorzitter aan 

te wijzen persoon notulen opgemaakt. 

BESTUUR: BESLUITVORMING 

Artikel 8 

1. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden de 

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 

2. Een niet aanwezig bestuurslid kan een ander stemgerechtigd bestuurslid 

schriftelijk volmacht geven om namens hem zijn stem uit te brengen. 

3. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij de 

voorzitter een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat en geen van de 

stemgerechtigde bestuursleden zich tegen deze wijze van stemming verzet. 

4. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle 

bestuursleden zich schriftelijk over het desbetreffende voorstel hebben 

uitgesproken.  

5. Bij een staking van de stemmen is het voorstel verworpen. 

BESTUUR: EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Artikel 9 

Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. door het aftreden van een bestuurder volgens het eventuele rooster van 

aftreden; 

b. op eigen verzoek van een bestuurder; 

c. door faillissement of surseance van betaling van een bestuurder of indien de 

schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt; 

d. door ondercuratelestelling of onderbewindstelling van de goederen van een 

bestuurder; 

e. door overlijden van een bestuurder; 

f. door het ontslag om gewichtige redenen van een bestuurder verleend door het 

bestuur van de stichting of van de Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden; 

g. indien de bestuurder niet langer lid is van de Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden; 

h. door het ontslag van een bestuurder door de rechtbank op grond van het 

bepaalde bij de wet. 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 

Artikel 10 

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 

2. De jaarlijkse begroting wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting 

nadat zij is goedgekeurd door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden. 

3. Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de 
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balans en de staat van baten en lasten van de stichting op. 

4. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen accountant 

om de in het vorige lid bedoelde balans en de staat van baten en lasten te laten 

beoordelen dan wel te laten controleren. 

5. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door het bestuur 

van de stichting nadat deze zijn goedgekeurd door het bestuur van de 

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. 

REGLEMENTEN 

Artikel 11 

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die 

onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) 

regeling behoeven. 

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het bestuur is bevoegd een reglement te wijzigen of te beëindigen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van een reglement is het bepaalde 

in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING 

Artikel 12 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te 

besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin tenminste twee/derde van de bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. Is tijdens de vergadering, waarin een dergelijk besluit 

aan de orde is, het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, dan wordt een 

tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet later dan vier weken na de 

eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, rechtsgeldig over het voorstel, 

zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met 

een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging, fusie of 

splitsing zal worden voorgesteld, dient de tekst van het voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging, fusie of splitsing woordelijk is opgenomen, te worden 

gevoegd. 

3. De oproeping geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige 

bestuursleden, dan wel namens deze(n) door de secretaris. De oproeping tot 

een vergadering geschiedt schriftelijk en ten minste tien dagen tevoren, de dag 

van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

4. Een besluit tot wijziging van de statuten, fusie of splitsing kan slechts worden 

genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de 

Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. 
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5. De wijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt en aan mogelijke overige wettelijke voorwaarden is voldaan. Iedere 

bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te ondertekenen. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 13 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 leden 

1, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 

3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt een eventueel batig 

liquidatiesaldo besteed ten behoeve van de Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden in Houten, of, indien dat niet mogelijk is, ten behoeve van een 

of meer algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling. 

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het 

besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet 

voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars 

aangewezen persoon. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 14 

1. In het geval de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden ophoudt te 

bestaan dan wel om andere redenen niet in staat is om de in deze statuten 

genoemde bevoegdheden uit te oefenen, is het bestuur van de stichting 

bevoegd besluiten te nemen zonder dat is voldaan aan de verplichting het 

bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden de noodzakelijke 

goedkeuringsbesluiten te vragen. 

2. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 

bestuur. 

3. Onder “schriftelijk” en “brief” wordt in deze statuten verstaan elk via de 

gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift 

blijkt. 


