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50009/RS/cg 
Annex minuut: 2 

STATUTENWIJZIGING (225) 
Stichting Against Watchtower Shunning  

 
Heden, negenentwintig november tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. 
Monique Manuela Rens, notaris in de gemeente Zuidplas: 
COMPARITIE:  
mevrouw Carla Johanna Groenewegen, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het 
Raadhuisplein 50 te 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, geboren te Vlaardingen op 
drieëntwintig maart negentienhonderd vijfenzestig, te dezen handelend als schriftelijk 
gevolmachtigde van: 
de heer Henri Ferdinand Dahlem, wonende te 7121 AE Aalten, Prinsenstraat 1N, 
geboren te Goirle op zeventien april negentienhonderd eenenzeventig, van wie de 
identiteit is vastgesteld en geverifieerd aan de hand van paspoort nummer NR31HC351, 
afgegeven te Aalten op vier december tweeduizend achttien, ongehuwd en niet als 
partner geregistreerd, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als voorzitter 
van na te noemen stichting. 
VERKLARINGEN PARTIJ:  
De comparante verklaart vervolgens ter uitvoering van een besluit van de op 
zevenentwintig november tweeduizend tweeëntwintig gehouden bestuursvergadering 
van de stichting: Stichting Against Watchtower Shunning, statutair gevestigd te Aalten, 
kantoorhoudende te 7121 AE Aalten, Prinsenstraat 1N, ingeschreven in het 
handelsregister onder dossiernummer 86346091, de statuten van de stichting in zijn 
geheel te wijzigen, welke statuten, in hun geheel komen te luiden als volgt: 
STATUTEN: 
Naam. Zetel. Duur 
Artikel 1 
1.  De stichting draagt de naam: Stichting Against Watchtower Shunning. 
2. Zij is gevestigd te Aalten. 
Doel 
Artikel 2 
De stichting heeft ten doel: 
a. het opkomen voor allen die onder het Watchtower-shunning-beleid te lijden 

hebben gehad; 
b. het optreden als belangenbehartiger van gedupeerden van het Watchtower-

shunning-beleid en als gevolg daarvan (emotionele) schade hebben geleden, dan 
wel daardoor anderszins in hun belangen zijn aangetast of dreigen te worden 
aangetast; 

c. het ondersteunen van individuele gedupeerden, als hiervoor gemeld onder b., in 
hun situatie door onder andere hulp te bieden bij correspondentie en informatie te 
verstrekken over juridische procedures; 

d. het optreden als informatiecentrum met betrekking tot alle artikelen die in de 
media verschijnen over het Watchtower-shunning-beleid; 

e. het voeren van overleg met andere belangenorganisaties en het voeren van 
(collectieve) schikkingsonderhandelingen, 

zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
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Vermogen  
Artikel 3  
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
 -  subsidies en donaties; 
 -  schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 -  alle andere verkrijgingen en baten. 
2. Een aanvaarding van een erfstelling dient een beneficiaire aanvaarding te zijn.  
Bestuur  
Artikel 4  
1.  Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van 

minimaal drie bestuurders. 
2.  Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie 

worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door 
één persoon worden vervuld. 

3.  De opvolgende bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur. 
4. Elk bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 

bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende bestuurder is terstond, al 
dan niet aansluitend, telkens voor een periode van uiterlijk vier jaar 
herbenoembaar. Hetgeen in deze statuten over de benoeming van bestuurders is 
bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuurders. 
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van 
aftreden in beginsel de plaats van zijn voorganger in. 

5. Een aftredende bestuurder blijft in functie tot de benoeming van zijn opvolger. 
6. Het bestuur heeft het recht opvolgend bestuurders aan te wijzen, die ingeval van 

belet/ontstentenis van alle bestuurders, als opvolgende bestuurders van de 
stichting zullen optreden. Een zodanige aanwijzing is bindend en dient te 
geschieden bij notariële akte, waarvan een afschrift in het archief van de stichting 
wordt opgenomen.  
Zodanige aanwijzing kan te allen tijde op dezelfde wijze als waarop zij tot stand is 
gekomen door het bestuur worden gewijzigd. 

7. Voor de benoeming van een opvolgende bestuurder komen slechts natuurlijke 
personen in aanmerking. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders en 
er geen aanwijzing als bedoeld in lid 6 van dit artikel is gemaakt, dan wel de 
personen genoemd in de akte van aanwijzing ontbreken dan wel hun aanwijzing 
niet aanvaarden, zal de oprichter, de heer H.F. Dahlem, een opvolgende bestuurder 
aanwijzen. 

8. Onder belet/ontstentenis als bedoeld in dit artikel wordt verstaan een situatie 
waarin een bestuurder tijdelijk of langdurig niet in staat is zijn wil te uiten en/of zijn 
belangen te behartigen, vanwege: 

 - ziekte langer dan één maand, dat wil zeggen een geestelijke of lichamelijke 
toestand, waardoor de bestuurder niet meer in staat is om zijn wil te uiten 
en/of zijn belangen te behartigen, welke geestelijke of lichamelijke toestand bij 
schriftelijke verklaring vastgesteld dient te worden door een onafhankelijke 
arts, die deskundig is op het specifieke medische terrein waarop de verklaring 
betrekking heeft; en/of 

 - verblijf langer dan één maand in het buitenland als geen contact mogelijk is via 
gangbare communicatiemiddelen; en/of 
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 - vermissing langer dan één maand. 
Artikel 5 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 298, Boek 2, Burgerlijk Wetboek houdt een 

bestuurder op deel van het bestuur uit te maken: 
 a.  door zijn overlijden; 
 b.  door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; 
 c.  indien hij schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, indien hij surséance 

van betaling aanvraagt, indien hij bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak 
failliet wordt verklaard of onder curatele gesteld, dan wel indien hij op enige 
andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest. 

2. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuurders 
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enige 
overblijvende bestuurder niettemin een wettig bestuur. 

3.  Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de 
overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende 
bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin 
voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). 

4. De bestuurders mogen ter zake van de door hen voor de stichting verrichte 
werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor 
gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.  

Taken van bestuur. Belang van de stichting. 
Artikel 6 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder draagt 

verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. 
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 

stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. 
3. Het bestuur kan, tot wederopzegging of wijziging, taken en bevoegdheden 

delegeren aan een dagelijks bestuur en/of één of meer bestuurders. Het bestuur zal 
alsdan deze delegatie van taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van het 
(dagelijks) bestuur en/of de betreffende bestuurder(s) nader in een reglement 
vastleggen en kan dit reglement te allen tijde wijzigen of intrekken. 

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten  
Artikel 7 
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats van 

de stichting dan wel op een door het bestuur vastgestelde locatie. 
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt. Deze 

notulen worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur vastgesteld.  
3. Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar en verder zo vaak, als de 

voorzitter, de secretaris of twee andere bestuurders dit wenselijk achten.  
4. De vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk of langs elektronische weg 

opgeroepen door of namens de voorzitter van het bestuur met inachtneming van 
een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de 
vergadering daaronder niet begrepen. 

 Op een daartoe strekkend verzoek van de secretaris of van een ander bestuurder 
dient de voorzitter binnen één week na ontvangst van dat verzoek over te gaan tot 
oproeping tot een bestuursvergadering bij gebreke waarvan de verzoeker(s) zelf de 
vergadering kunnen (doen) oproepen. 

 De oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de vergadering, 
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alsmede de agenda. 
5. Indien de oproepingstermijn vermeld in het vorige lid niet in acht is genomen, kan 

ter vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met algemene stemmen van 
alle in functie zijnde bestuurders. 

 Deze wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die 
niet geplaatst zijn op de agenda, vermeld in het vorige lid. 

6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die 
daartoe door de voorzitter van het bestuur worden uitgenodigd.  

7. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de vergaderingen van het 
bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, heeft de secretaris van 
het bestuur de leiding van de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van 
zowel de voorzitter als de secretaris van het bestuur voorziet het bestuur zelf in de 
leiding van zijn vergaderingen.  

Besluitvorming bestuur. Tegenstrijdig belang 
Artikel 8 
1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin ten 

minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 
is. Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder bij schriftelijke volmacht ter 
vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de 
volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

 Een bestuurder kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurder ter 
vergadering zijn stem uitbrengen. 

2. Ieder bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  
3. Voor zover deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven worden alle 

besluiten in bestuursvergaderingen genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  

4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de 
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van 
personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen 
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van 
ongetekende stembriefjes. 

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle 
in functie zijnde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te 
brengen, en zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg, vóór het voorstel 
hebben verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de 
secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt 
vastgesteld. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin 
van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. 

6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een bestuurder ook door middel 
van een elektronisch communicatiemiddel, daaronder begrepen telefonisch, aan de 
bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem 
uitbrengen.  
Daartoe is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel (i) 
kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de 
verhandelingen ter vergadering, (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) 
het stemrecht kan uitoefenen. 

7. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een niet 
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schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het 
oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang bedoeld in artikel 6 lid 2. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan 
worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke 
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij de 
statuten anders bepalen.  

9. Indien er notulen van bestuursvergaderingen worden gemaakt of bestuursbesluiten 
schriftelijk worden vastgelegd, worden zij bij voorkeur opgenomen in een 
notulenregister. 

Vertegenwoordiging. Bestuursbevoegdheid 
Artikel 9 
1.  Het bestuur vertegenwoordigt de stichting voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit. 
2.  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan iedere 

bestuurder, zelfstandig handelend. 
Boekjaar, jaarstukken en begroting  
Artikel 10 
1.  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2.  Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 

Daaruit worden door de penningmeester namens het bestuur een balans en een 
staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt en op papier 
gesteld, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het 
bestuur worden aangeboden. 

3.  De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Nadat het voorstel tot 
vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal het bestuur een besluit 
nemen over het voorstel om kwijting (décharge) te verlenen aan de bestuurders 
voor het door hen in het desbetreffende jaar gevoerde beleid en bestuur. 

4.  Voor het eind van een jaar stelt het bestuur een begroting op voor het volgende 
jaar. 

Reglement  
Artikel 11  
1.  Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 
2.  Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
3.  Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 
4.  Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in 

artikel 12 lid 1 van toepassing. 
Statutenwijziging  
Artikel 12 
1.  Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. 
 Het besluit daartoe moet, in afwijking van het in artikel 8 bepaalde, worden 

genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde 
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bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
2.  De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 

ledere bestuurder is afzonderlijk gerechtigd zodanige akte te doen verlijden. 
Ontbinding en vereffening  
Artikel 13  
1.  Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit 

is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. 
2.  De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. 
3.  De vereffening geschiedt door het bestuur. 
4.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht. 
5.  Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient te worden 

overgedragen aan een andere algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen en zoveel mogelijk besteed overeenkomstig 
het doel van de stichting. Dit lid mag niet gewijzigd worden.  

6.  Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten 
onder de jongste vereffenaar. 

Slotbepalingen  
Artikel 14  
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
Overgangsbepaling 
Artikel 15  
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend 
eenendertig december tweeduizend drieëntwintig. 
SLOTVERKLARING  
Een exemplaar van de notulen van het verhandelde in gemelde bestuursvergadering is 
aan deze akte gehecht. 
VOLMACHT 
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. 
Van de schriftelijke volmacht blijkt een (1) onderhandse akte van volmacht, welke aan 
deze akte wordt gehecht. 
De comparante is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden in de gemeente Zuidplas op de datum in het 
hoofd van de akte vermeld. Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en 
het geven van een toelichting daarop aan de comparante, heeft deze verklaard van de 
inhoud van de akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is de akte, onmiddellijk na beperkte 
voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door 
de comparante en mij, notaris, ondertekend. 
(Volgt ondertekening) 
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