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STATUTEN STICHTING VRIENDEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De Stichting draagt de naam: ”STICHTING VRIENDEN VAN DE CHRISTELIJKE 

BLINDENBIBLIOTHEEK, LECTORI SALUTEM”.
2. Zij is gevestigd te Ermelo.

DOEL
Artikel 2
De Stichting heeft ten doel steun te verlenen aan de activiteiten van en zelf activiteiten te 
verrichten voor de Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden,
gevestigd te Ermelo, hierna genoemd: de Vereniging. Zij kan ook andere rechtspersonen 
waarvan de doelstellingen nauw verwant zijn aan die van genoemde Vereniging steunen.
Het bestuur bepaalt de middelen dienstig om het doel te bereiken. Dit kan geschieden 
zowel door:
a. het verlenen van financiële steun aan de Vereniging uit eigen middelen, alsmede uit

bestemmingsgiften als zodanig ten behoeve van die Vereniging ontvangen;
b. het verlenen van financiële steun aan andere rechtspersonen zoals genoemd in dit 

artikel en
c. alle andere wettige middelen.

VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
–  subsidies en donaties;
–  schenkingen, erfstellingen en legaten
–  alle andere verkrijgingen en baten, waaronder begrepen vergoedingen voor door de
    stichting ten behoeve van derden verrichte diensten.

BESTUUR
Artikel 4
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden, waarvan in ieder geval drie leden

benoemd worden door en uit het bestuur van de Vereniging.
2. Het bestuur kiest uit de in het vorige lid genoemde drie leden in ieder geval de 

voorzitter en de penningmeester. Daarnaast kiest het bestuur uit zijn midden de 
vice-voorzitter en de secretaris.

Artikel 5
Het bestuur benoemt bestuursleden met eenparigheid van stemmen, rekening houdend 
met het bepaalde in artikel 4, lid 1.

Artikel 6
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als tenminste één lid dit nodig acht.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris draagt zorg dat van het 

verhandelde in elke vergadering notulen worden gehouden. De penningmeester 
beheert de gelden, die worden belegd op een door het bestuur vooraf goed te 
keuren wijze.
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3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle bestuursbesluiten 
genomen bij gewone meerderheid van stemmen, bij staken van stemmen wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 7
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het 

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een 
schuld voor een derde verbindt.

2. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur; de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
handelende leden van het bestuur.

Artikel 8
1. Het boekjaar van de Stichting loopt van een januari tot en met eenendertig 

december.
2. Aan het eind van elk boekjaar maakt de penningmeester een balans en een 

rekening en verantwoording op, die voor één mei van het volgend jaar ter 
goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. Goedkeuring ervan strekt tot 
decharge van de penningmeester voor het door hem over het afgelopen jaar 
gevoerde beheer.

Statutenwijziging/opheffing stichting
Artikel 9
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten en opheffing der Stichting kunnen slechts 

met eenparigheid van stemmen worden genomen in een speciaal daartoe te 
beleggen vergadering van het bestuur, die tenminste veertien dagen van tevoren 
wordt geconvoceerd en waarin het voltallige bestuur aanwezig is.

2. Bij opheffing der Stichting treden de in functie zijnde bestuursleden als 
liquidateuren op.

3. Indien na voldoening van alle crediteuren nog baten over zijn, worden deze 
uitgekeerd aan de Vereniging of aan de Vereniging in liquidatie of bij gebreke 
daarvan aan een of meer instellingen die nauw verwant zijn aan grondslag en 
doelstelling van de Vereniging.

SLOTBEPALING
Artikel 10
Op al hetgeen deze statuten niet voorzien, wordt door het bestuur na overleg met het 
bestuur van de Vereniging beslist.
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