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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
STICHTING KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDING MAATSCHAPPIJ 

Op tweeentwintig februari tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, Professor mr. Martin van -
Olffen, notaris in Amsterdam: -----------------------

mr. Alexander Robert Pierre Marie Davits, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van 

De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude --

Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Rotterdam op vierentwintig januari ---

negentienhonderdeenennegentig.----------------------

De comparant verklaart dat op negenentwintig november tweeduizendzestien door de raad van -

toezicht van de stichting: Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, statutair 

gevestigd in IJmuiden (gemeente Velsen) en met adres Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden, -
handelsregisternummer 41199789 (de "Stichting"), is besloten de statuten van de stichting te -

wijzigen en op drieentwintig januari tweeduizendzeventien is besloten de comparant te machtigen 
deze akte te doen verlijden. ------------------------

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig 

te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt-------------

------------- ~S~TuA~T~ULT.L!:E~N!------------~ 
Naam.Zetel.-----------------------------
Artikel 1.------------------------------

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. 

Tevens wordt de afkorting KNRM gevoerd. ----------------

1.2. De stichting is gevestigd te IJmuiden (gemeente Velsen). -----------
Doel.---------------------------------
Artikel 2.--------------------------------

2.1. De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen 

die voor de Nederlandse kust - daaronder mede begrepen het IJsselmeer, het --

Markermeer, de Randmeren, de Waddenzee, het Lauwersmeer, de Zeeuwse en Zuid- -

Hollandse stromen en al zulke overige gebieden als onder voorafgaande goedkeuring -

van de raad van toezicht door de directie te bepalen - in gevaar verkeren of in gevaar -

dreigen te geraken, het in stand houden van een radio medische dienst, het verzorgen 

van strandveiligheid in de ruimste zin van het woord, het inhoud geven aan en --

verstrekken van preventieve maatregelen ter voorkoming van incidenten op en aan het 

water, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. ----------------------------
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2.2. Onder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht kan de directie bepalen de 

2 

werkzaamheden die verband houden met de hiervoor bedoelde (ondersteuning van) -

hulp en bijstand tijdelijk uit te strekken tot gebieden buiten Nederland.-----
Geldmiddelen. ----------------------------
Artikel 3.--------------------------------
3.1. De middelen van de stichting worden gevormd door: ------------

a. het eigen vermogen;----------------------

b. bijdragen; -------------------------

c. erfstellingen, legaten en schenkingen; ---------------

d. overige baten.------------------------

3.2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard.---------------------------

Raad van Toezicht. Directie. -----------------------
Artikel 4.------------------------------

4.1. De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit een door de raad van toezicht -

vast te stellen aantal personen met een minimum van vijf.----------

Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de raad van toezicht.-

4.2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht met -

inachtneming van een door de raad van toezicht opgestelde profielschets. De raad van 

toezicht kan een lid van de raad van toezicht te allen tijde schorsen en ontslaan. --

4.3. lndien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen 

drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot -

opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. -

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal warden genomen en 

de schorsing kan daarbij ten hoogste warden gehandhaafd voor drie maanden, 

ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft -

genomen. ---------------------------
Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst wordt in de gelegenheid gesteld zich 

in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een -

raadsman te doen bijstaan.----------------------

4.4. Een lid van de raad van toezicht heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De 

leden van de raad van toezicht treden periodiek af volgens een door de raad van -

toezicht op te stellen rooster. Aftredende leden van de raad van toezicht zijn ---

onmiddellijk herbenoembaar. Tenzij de raad van toezicht anders bepaalt, kan een -

persoon niet langer dan twaalf jaar lid van de raad van toezicht zijn. ------

Een nieuw benoemd lid van de raad van toezicht neemt ingeval van tussentijdse -

benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij -

vervult.-----------------------------
Artikel 5.--------------------------------

5.1. De stichting wordt bestuurd door de directie, onder toezicht van de raad van toezicht. -

De raad van toezicht bepaalt het aantal directeuren.------------

Slechts natuurlijke personen kunnen warden benoemd tot directeur. Als er een directeur 

is, is hij de algemeen directeur. Als er meer dan een directeur is zal de raad van -

toezicht een van de directeuren als algemeen directeur aanwijzen.--------
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5.2. Artikel 4, leden 2 en 3 vinden overeenkomstige toepassing ter zake van de benoeming, 

schorsing en ontslag van een directeur. -----------------

5.3. lndien binnen vier maanden na het ontstaan van een vacature in de directie geen -

benoeming van een opvolgende directeur tot stand is gekomen, dan wel binnen die -

termijn de raad van toezicht niet heeft besloten het aantal directeuren te verminderen, -

geschiedt de benoeming door de rechtbank te Amsterdam op verzoek van de meest -

gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan de ------

voorzieningenrechter van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. -

5.4. Op een persoon die tot directeur wordt benoemd die geen werknemer is van de --

stichting is het in artikel 4, lid 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing. Een -

persoon die tot directeur wordt benoemd en die werknemer is van de stichting wordt -
benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst. ------------

5.5. lngeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende -

directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met de directie belast. --

lngeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad -

van toezicht tijdelijk met de directie belast; de raad van toezicht is alsdan bevoegd om 

een of meer tijdelijke directeuren aan te wijzen.--------------

lngeval van ontstentenis neemt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk de nodige -

maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. --------

Kwaliteitseisen directeuren en leden van de raad van toezicht.----------
Artikel 6. 
6.1. Een persoon die echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, 

pleegkind of andere bloed- of aanverwant tot in de derde graad is van een directeur of 

lid van de raad van toezicht kan niet tot directeur of lid van de raad van toezicht worden 
benoemd.----------------------------

6.2. Een persoon die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer is 
van een entiteit:--------------------------

a. waaraan de stichting het door haar verkregen vermogen geheel of gedeeltelijk -
afstaat; --------------------------

b. waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare -----

rechtshandelingen verricht; of------------------

c. waarmee de stichting direct of indirect verbonden is, ---------

kan niet tot directeur of lid van de raad van toezicht worden benoemd. ------

6.3. Het bepaalde in lid 2 geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de stichting -

conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit), met dien -

verstande dat:--------------------------

a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot -

benoeming van directeur of lid van de raad van toezicht van de stichting is -

toegestaan tot ten hoogste een/derde van het aantal leden van het betreffende -

orgaan;en-------------------------

b. niet meer dan een/derde van de directeuren of de leden van de raad van toezicht 

mag bestaan uit de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen. lndien personen als 

bedoeld in lid 2 van dit artikel deel uitmaken van de directeur of de raad van -

toezicht dragen zij het kenmerk A. -----------------
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De directeuren en leden van de raad van toezicht met het kenmerk A mogen de -

stichting niet vertegenwoordigen. -------------------

6.4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de -

stichting en de aldaar bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de -

Richtlijn Verslaggeving Fondsverwervende lnstellingen. -----------

6.5. Een directeur of werknemer van de stichting kan niet worden benoemd tot lid van de -

raad van toezicht en een lid van de raad van toezicht kan niet worden benoemd tot -

directeur.---------------------------

Defunqeren directeuren en leden van de raad van toezicht. 
Artikel 7. 
Een persoon houdt, onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, op directeur 
casu quo lid van de raad van toezicht te zijn: -------------------

a. door zijn overlijden; --------------------------

b. door vrijwillig of periodiek (volgens rooster) aftreden; --------------

c. doordat hij, nadat hij tot directeur of lid van de raad van toezicht benoemd is, in verhouding 

tot een directeur of lid van de raad van toezicht komt te staan als bedoeld in artikel 6, lid 1. 

lndien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht wie van de twee -

personen die het aangaat zal defungeren; -----------------

d. doordat hij, nadat hij tot directeur of lid van de raad van toezicht benoemd is, gaat voldoen 

aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 6, lid 2 en het aldaar bepaalde niet buiten 

toepassing blijft krachtens het bepaalde in artikel 6, lid 3 of lid 4; ---------

e. door ontslag door de raad van toezicht.------------------

Voorkomen verstrenqelinq van belangen.------------------
Artikel 8.------------------------------

8.1. De directie en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen --

tussen de stichting enerzijds en directeuren, leden van de raad van toezicht of --

medewerkers van de stichting anderzijds. ledere directeur en ieder lid van de raad van 

toezicht zal in dit verband periodiek een verklaring afleggen met een door de raad van 

toezicht te bepalen inhoud.----------------------

8.2. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een -

directeur dient hij dit te melden aan de directie en aan de voorzitter van de raad van -

toezicht die de overige leden van de raad van toezicht daarvan in kennis zal stellen. In 

het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid -

van de raad van toezicht dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. De betrokken 

persoon dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het --

onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te onthouden. 

De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet meeter bepaling of het vereiste -

quorum voor besluitvorming is behaald. -----------------

8.3. Een verstrengeling van belangen zoals hiervoor bedoeld doet zich onder andere voor -

indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen de -
stichting en: ---------------------------

a. een in lid 1 genoemde persoon;------------------

b. een persoon die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie heeft met een in lid 1 

genoemdepersoon;----------------------
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c. een rechtspersoon waarvan een hierboven onder a of b genoemde persoon -

directeur, toezichthouder of aandeelhouder is.-----------

De raad van toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een -

verstrengeling van belangen voordoet.-----------------

Directietaak en organisatie. -----------------------

Artikel 9. 

9.1. De directie is belast met het besturen van de stichting en het beheer van en de --

beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel. --

9.2. De raad van toezicht stelt, met inachtneming van deze statuten een directiereglement -

op. Bij of krachtens dat reglement kunnen ook andere dan de hierna in lid 5 genoemde 

onderwerpen worden bepaald waarvoor de directie de voorafgaande goedkeuring -

behoeft van de raad van toezicht.--------------------

9.3. De raad van toezicht is bevoegd instructies te geven aan de directie over door haar te -

bepalen onderwerpen.------------------------

9.4. De directie stelt jaarlijks, v66r een door de raad van toezicht te bepalen datum, een -

jaarplan met bijbehorende begroting op met betrekking tot het komende boekjaar en -

legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De directie stelt -

periodiek, op door de raad van toezicht te bepalen data, een meerjarenplan met -

bijbehorende begroting op voor een door de raad van toezicht te bepalen periode van -

ten minste drie jaren en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de raad van -

toezicht. ----------------------------

9.5. De directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor -

besluiten omtrent de volgende onderwerpen, tenzij deze concreet met bijbehorende 

financiele consequenties zijn opgenomen in een door de raad van toezicht ---

goedgekeurd document als bedoeld in lid 4: ----------------

a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en 

van andere registergoederen, indien het belang of waarde van zodanige --

rechtshandelingen voor de stichting een door de raad van toezicht vastgesteld en 

aan de directie schriftelijk medegedeeld bedrag te boven gaat of anderszins een 

door de raad van toezicht vastgestelde en schriftelijk aan de directie ---

medegedeelde begrenzing overschrijdt; ---------------

b. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het aangaan van geldleningen -

ten laste van de stichting, met uitzondering van het opnemen van gelden --

waardoor de stichting bij een door de directie, onder goedkeuring van de raad -

van toezicht, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger 

dan vijftigduizend euro (EUR 50.000,--) of een ander door de raad van toezicht -

vastgesteld bedrag dat schriftelijk aan de directie is medegedeeld;-----

c. ter leen verstrekken van gelden tot een bedrag hoger dan vijftigduizend euro -

(EUR 50.000,--) of een ander door de raad van toezicht vastgesteld bedrag dat -

schriftelijk aan de directie is medegedeeld; --------------

d. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende -

vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel;-------------

e. aanstellen van een lid van het personeel tegen een jaarsalaris conform --

salarisschaal 12 of hoger van de stichting, het toekennen van een zodanig vast -
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jaarsalaris aan een lid van het personeel of het ontslaan van een lid van het -

personeel dat een zodanig vast jaarsalaris geniet; -----------

f. verbinden van de stichting voor verplichtingen van derden, hetzij door borgtocht, 

hetzij op andere wijze;---------------------

9. aangaan, beeindigen en wijzigen van strategische samenwerkings- en ---

poolovereenkomsten;----------------------

h. verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor in dit lid bedoeld, indien -

het belang of waarde van die rechtshandelingen voor de stichting een bedrag -

van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,--) of een door de raad van -

toezicht vastgesteld en aan de directie medegedeeld hoger bedrag te boven gaat 

of waardoor de stichting voor langer dan een jaar wordt verbonden; -----

i. aanvragen van faillissement of surseance van betaling;---------

j. zodanige andere onderwerpen als de raad van toezicht zal vaststellen. ----

9.6. De directie is bevoegd met inachtneming van artikel 9, lid 5 en het directiereglement te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en --

bezwaring van registergoederen en tot 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 derde verbindt. ---------

9. 7. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. In de vergadering van de -

directie heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van een stem. Geldige besluiten 

kunnen slechts warden genomen, indien alle leden van de directie met inachtneming -

van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal 

directeuren in persoon ter vergadering aanwezig is. lndien de voorschriften omtrent de 

oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten warden -

genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin meer dan de -

helft van de directeuren in persoon aanwezig is, alles onverminderd het bepaalde in lid 

13. Bij een staking van stemmen heeft de algemeen directeur een beslissende stem. -

9.8. Een directeur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd andere -
directeur doen vertegenwoordigen. -------------------

9.9. De vergaderingen van de directie warden voorgezeten door de algemeen directeur, of, 

zo deze niet in functie is of afwezig is, door een door de directie aangewezen directeur. 

De directie benoemt uit of buiten zijn midden een secretaris. ---------

De secretaris van de directie houdt de notulen van de directievergaderingen. Bij -

afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, 

die de notulen van de vergadering houdt. -----------------

9.10. Vergaderingen van de directie warden ten minste zes maal per jaar gehouden en voorts 
zo dikwijls een directeur dat verlangt. -----------------

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van de directie in opdracht van de -

algemeen directeur of door de directeur die het houden van de vergadering heeft -

verlangd, door middel van een brief of een langs elektronische weg toegezonden -

leesbaar en reproduceerbaar bericht, verzonden aan iedere directeur. De bijeenroeping 

vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen -

onderwerpen.-------------------------~ 
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De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en 

die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter --

uitsluitende beoordeling van de algemeen directeur - kan de termijn van oproeping -

worden verkort tot drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 
meegerekend.--------------------------

9.11. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend -

door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld 

door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter -

en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. ----------

9.12. Vergaderingen van de directie kunnen ook telefonisch of via videoconference worden -

gehouden, mits iedere directeur kan deelnemen aan de discussie. --------

9.13. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door -

middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar -

bericht geschiedt en alle directeuren zich ten gunste van het betreffende voorstel -

uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, 

worden bij het notulenregister bewaard. -----------------

9.14. Tijdens het bestaan van ten hoogste een vacature geldt de directie als volledig ---
samengesteld. -------------------------

Vertegenwoordiging.--------------------------
Artikel 10.-----------------~-------------
10.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie dan wel door twee gezamenlijk 

handelende directeuren. -----------------------

10.2. Krachtens besluit van de directie en met goedkeuring van de raad van toezicht kan de 

stichting aan een of meer van haar directeuren - niet zijnde een directeur die krachtens 

artikel 6, lid 3 het kenmerk A draagt - en ook aan andere personen een al dan niet -

doorlopende volmacht verlenen teneinde de stichting te vertegenwoordigen. Tevens -

kan de directie aan personen als in de vorige zin bedoeld (niet zijnde een directeur of -

lid van de raad van toezicht die krachtens artikel 6, lid 3 het kenmerk A draagt), alsook 

aan andere personen, mits in dienst van de stichting, zodanige titel toekennen als zij zal 

verkiezen.----------------------------

10.3. lndien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of -

meer van de directeuren zal de stichting, onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 3, 

ter zake van de betreffende rechtshandeling worden vertegenwoordigd door de raad -

van toezicht. lndien zich ten aanzien van die rechtshandeling ook een verstrengeling -

van belangen voordoet ten aanzien van een of meer leden van de raad van toezicht, -

zullen de betrokken leden van de raad van toezicht de stichting niet (mede) ---

vertegenwoordigen.------------------------

10.4. lngeval van verstrengeling van belangen van zowel de directie als de raad van toezicht 

wordt de stichting vertegenwoordigd door een of meer door de raad van toezicht aan te 

wijzen derden. -------------------------

Bezoldiqinq. -----------------------------
Artikel 11. -----------------------------
11.1. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.-----
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11.2. Leden van de raad van toezicht genieten geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. 

Een redelijke vergoeding van de door hen gemaakte kosten in verband met de door hen 

verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen -

worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. --------

Raad van toezicht. ---------------------------
Artikel 12. -------------------------------
12.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de -

stichting wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. Hij staat de directie met raad ter 

zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar 

het belang van de stichting en door de stichting gevoerde organisatie. De directie -

verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke 

gegevens.----------------------------

12.2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn midden een 

vice-voorzitter benoemen. De raad van toezicht benoemt voorts, uit of buiten zijn -
midden, een secretaris. ----------------------

Bovendien kan de raad van toezicht uit zijn midden een of meer gedelegeerde leden -

van de raad van toezicht benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer 

regelmatig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van -

toezicht verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van toezicht en gedelegeerd 

lid van de raad van toezicht zijn verenigbaar.---------------

12.3. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, 

waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. ----

12.4. De raad van toezicht zal een commissie vermogensbeheer benoemen. De commissie -

vermogensbeheer is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met -

het toezicht op het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid. De samenstelling en -

werkwijze van de commissie vermogensbeheer worden nader uitgewerkt in een door de 

raad van toezicht op te stellen reglement. -----------------

12.5. De raad van toezicht zal een auditcommissie benoemen die voor de meerderheid zal -

bestaan uit leden van de raad van toezicht. De audit-commissie is, onder ----

verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op -

de financiele gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de -

toetsing van de werking van de interne controle op de administratieve organisatie, in -

het bijzonder de betalingsorganisatie. De samenstelling en werkwijze van de audit- -

commissie worden nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht op te stellen -
reglement. ----------------------------

12.6. De raad van toezicht kan al dan niet uit zijn midden andere commissies benoemen en -

kan op kosten van de stichting adviseurs voor de raad van toezicht of een of meer van 

zijn commissies inhuren.-----------------------

12.7. De raad van toezicht kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen -

hebben tot alle ruimten van de stichting en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van -

alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle -

handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden -

zullen kunnen uitoefenen. ----------------------

Besluitvorming raad van toezicht.----------------------
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Artikel 13. ------------------------------

13.1. leder lid van de raad van toezicht heeft een stem. Tenzij deze statuten anders bepalen 

worden besluiten van de raad van toezicht genomen bij volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. ----------------------

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij meer dan twee leden van de 

raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn; dan heeft de voorzitter van de raad van 

toezicht een beslissende stem.--------------------

13.2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van -

toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de -

helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. lndien 

de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin -

geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin 

meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle leden van 

de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 8.-

13.3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk --

gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.----

13.4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, 

zo deze afwezig is, door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen -

persoon. De secretaris van de raad van toezicht houdt de notulen van de vergaderingen 

van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter van de -

vergadering een secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.-----

13.5. Vergaderingen van de raad van toezicht worden ten minste vier maal per jaar gehouden 

en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verlangen. -----

De bijeenroeping geschiedt door de directie, door de secretaris van de raad van -

toezicht in opdracht van de voorzitter of door de leden die het houden van de ---

vergadering hebben verlangd. De bijeenroeping geschiedt door middel van een brief of 

een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, -

verzonden aan ieder lid van de raad van toezicht. Zij vermeldt plaats en tijdstip van de 

vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.-------

De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en 

die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter --

uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden 

verkort tot drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet --
meegerekend.-------------------------~ 

13.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend -

door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld 

door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter -

en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. ----------

13.7. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of via videoconference worden gehouden, mits -

iedere lid van de raad van toezicht kan deelnemen aan de discussie. -------

13.8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of 

door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en -----

reproduceerbaar bericht geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het 

betreffende voorstel uitspreken. --------------------
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Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van toezicht, 

dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het -

nemen van een dergelijk besluit blijkt; worden bij het notulenregister bewaard. ---

13.9. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen -

van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde ---

inlichtingen te verstrekken. ----------------------

13.10. lndien er een of meer vacatures zijn binnen de raad van toezicht blijft de raad van -

toezicht bevoegd en zullen de overblijvende leden zo spoedig mogelijk voorzien in de -

vacature(s), tenzij niet in de vacature(s) behoeft te worden voorzien omdat de raad van 

toezicht besluit het aantal leden van de raad van toezicht te reduceren. ------

Vrijwaring. ------------------------------

Artikel 14. ------------------------------
14.1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan leden en aan voormalige -

leden van de directie en de raad van toezicht vergoed:-----------

(i) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens -

een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere -

functie die zij op verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld;----

(ii) eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een -

hierboven onder (i) vermeld handelen of nalaten;------------

(iii) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als lid -

van de directie of lid van de raad van toezicht of als voormalig lid van de directie 

of de raad van toezicht zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin 

zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken. ----------

14.2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en 

voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen 

of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust --

roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de -

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ----

onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is 

gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies -

heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen 

aansprakelijkheid afsluiten. De raad van toezicht kan ten aanzien van leden van de -

directie en leden van de raad van toezicht bij overeenkomst nadere uitvoering geven -

aan het vorenstaande.------------------------

Plaatseliike commissies.-------------------------
Artikel 15. ------------------------------
15.1. Op elke plaats langs de Nederlandse kust - de kust te verstaan als in artikel 2 bedoeld -

van waaruit de stichting haar activiteiten uitoefent dan wel de stichting zodanige -

activiteiten doet uitoefenen, welke plaatsen hierna ook als "reddingstation" worden -

aangeduid, heeft de stichting een plaatselijke commissie, bestaande uit twee of meer -

personen.----------------------------

15.2. De voorzitter van een plaatselijke commissie wordt benoemd en ontslagen door de raad 

van toezicht. De overige leden worden benoemd door de directie. Ontslag van deze -

leden geschiedt door de directie onder goedkeuring van de raad van toezicht. Leden -
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van de plaatselijke commissies warden voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemd. -

Leden van de plaatselijke commissies treden uiterlijk af op de eenendertigste december 

van het jaar waarin zij de zeventigjarige leeftijd bereiken.-----------

15.3. Leden van plaatselijke commissies genieten geen beloning. Gemaakte kosten warden -

aan hen vergoed.------------------------

Medische commissie.--------------------------
Artikel 16. -----------------------------

16.1. De stichting kan een medische commissie instellen die belast is met het toezicht op een 

door de stichting in stand gehouden radio medische dienst.----------

16.2. De medische commissie wordt zo veel mogelijk naar analogie van de taken en --

bevoegdheden van de plaatselijke commissies ingericht. De aangelegenheden --

aangaande de medische commissie worden verder bij een door de directie onder -

goedkeuring van de raad van toezicht op te stellen reglement uitgewerkt.-----

Taken en bevoegdheden plaatselijke commissies. ---------------

Artikel 17. -------------------------------
17.1. ledere plaatselijke commissie is binnen het door de directie dienaangaande ----

vastgestelde beleid belast met de operationele gereedheid van haar reddingstation, -

daaronder begrepen de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde redders. --

17 .2. ledere plaatselijke commissie zorgt ervoor dat de reddings- en aanverwante middelen -

steeds in de beste orde bewaard en onderhouden worden.-----------

17 .3. De plaatselijke commissies stellen voordrachten op aan de directie voor de ---

(plaatsvervangend) schippers van reddingsvaartuigen en benoemen de opstappers -

voor reddingsvaartuigen. Zij benoemen tevens de bemanning van de overige op het -

reddingstation aanwezige reddingsmiddelen. ---------------

17.4. De plaatselijke commissies dragen zorg voor de opleiding en oefening van de personen 

actief op de respectieve reddingstations. -----------------

17.5. De plaatselijke commissies geven van elk voorval van stranding en redding en, in het -

algemeen van hulpverlening, zo spoedig mogelijk kennis aan de directie, met een -

uiteenzetting van de omstandigheden. ------------------

17.6. ledere plaatselijke commissie geeft per kwartaal aan de directie een opgave van de in -

dat kwartaal gemaakte kosten. --------------------

17.7. De aangelegenheden aangaande de plaatselijke commissies kunnen verder bij een -

door de directie onder goedkeuring van de raad van toezicht op te stellen reglement -

worden uitgewerkt.------------------------

Redders aan de Wal.--------------------------
Artikel 18. ------------------------------
Begunstigers, door de stichting met "Redders aan de Wal" aangeduid, zijn zij die zich tegenover 

de stichting hebben verbonden een jaarlijkse bijdrage aan de stichting te betalen. De directie kan 

een minimum bedrag vaststellen, onder welk bedrag geen aanmeldingen als Redder aan de Wal 

wordenaanvaard.---------------------------

Boekjaar. Jaarrekeninq. -------------------------
Artikel 19. ------------------------------

19.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.--------------------
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19.2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige ---

aantekeningen te houden dat daaruit te alien tijde haar rechten en verplichtingen -
kunnen worden gekend.-----------------------

19.3. Binnen vijf maanden na het einde van een boekjaar wordt door de directie een ontwerp

verslag opgesteld over de werkzaamheden, die de stichting tijdens dat boekjaar heeft -

verricht.----------------------------

Aan dat verslag worden toegevoegd een ontwerp-balans en -staat van baten en lasten, 

hierna te noemen de jaarrekening.-------------------

19.4. De raad van toezicht benoemt een registeraccountant om de jaarrekening te ---

controleren.---------------------------

19.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Het jaarverslag wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. -------------

19.6. De directie is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaren lang te ---

bewaren. ---------------------------
Statuten- en reglementswijziging. ---------------------
Artikel 20. ------------------------------

20.1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen. -

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 

twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de -

helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig is en ten 

minste drie/vierden van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht -
vertegenwoordigd is.-----------------------

ls in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt -

gesteld, niet ten minste drie/vierden van het aantal in functie zijnde leden van de raad -

van toezicht vertegenwoordigd dan zal binnen veertien dagen na het houden van de -

eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan, -

mits ten minste meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van 

toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee/derden van de 

uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden ---

genomen. ----------------------------
20.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariele akte vereist. ---

20.3. ledere directeur en ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk is gerechtigd ---

zodanige akte te verlijden.---------------------

Fusie en splitsing. ---------------------------
Artikel 21. -------------------------------

21.1. Een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing moet worden goedgekeurd door -

de raad van toezicht. Een besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen op de -

wijze, als in lid 1 van artikel 20 is bepaald. ----------------

21.2. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van de 

verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de 

stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van 

de rechter anders mogen worden besteed dan v66r de fusie of splitsing was ---

voorgeschreven. --------------------------

Ontbinding.-----------------------------~ 
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Artikel 22. ------------------------------

De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe zal slechts kunnen 

worden genomen op de wijze, als in lid 1 van artikel 20 is bepaald. ----------

Vereffening. 
Artikel 23. -------------------------------

23.1. De vereffening geschiedt door de directie onder toezicht van de raad van toezicht. --

23.2. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.-----

23.3. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt op een door de raad van toezicht te bepalen 

wijze besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een --

gelijksoortige doelstelling. ----------------------

23.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting 

gedurende de daartoe in de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die -

daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen. --------------

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluit en het stuk waaruit -

blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde machtiging, worden aan deze akte gehecht. -

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is -

vermeld. lk heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft -

verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte 

voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden --

voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend 
is, en ik de akte ondertekend. -----------------------

(get.): A.R.P.M. Davits, M. van Olffen.--------------------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


