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STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, vijftien september tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Pieter Cornelis 
Knook, notaris met plaats van vestiging de gemeente Tholen:
de heer PETER WILLEM KOK, wonende te 2971 AK Bleskensgraaf, Kerkstraat 53, 
geboren te Rotterdam op vier oktober negentienhonderd twee en zestig, identiteit 
vastgesteld aan de hand van een identiteitskaart met het nummer IU25LH854, 
afgegeven te Molenwaard op drie oktober tweeduizend veertien, gehuwd,
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de raad van toezicht van de 
stichting: Stichting Schutse Zorg Tholen, statutair gevestigd te Tholen, feitelijk 
gevestigd aan de F.M. Boogaardweg 10, 4697 GM Sint Annaland, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41113577, 
hierna te noemen: ‘de Stichting’, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij 
notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van de 
raad van toezicht van de Stichting.
De verschenen persoon verklaarde als volgt.
INLEIDING
1. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van 

statutenwijziging verleden op vijf september tweeduizend dertien voor mij, 
notaris.

2. De raad van toezicht van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op 
veertien september tweeduizend vijftien besloten de statuten gedeeltelijk te 
wijzigen. Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de 
notulen van deze vergadering.

ADVIES
Aan de voor de statutenwijziging op grond van artikel 31 van de statuten vereiste 
voorafgaande advisering van: Raad van Bestuur, de Participantenraad, de 
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, is voldaan, waarvan blijkt uit de aan deze akte 
gehechte stukken.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luidt artikel 22 van de statuten met 
onmiddellijke ingang als volgt:
ARTIKEL 22
RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING, ONTSLAG
22.1 De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst 

en ontslagen.
22.2 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens 

verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens 
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving 
als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

22.3 Een besluit tot ontslag uit de Raad van Toezicht neemt de raad met een 
meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het 
betrokken lid niet meegerekend.

22.4 De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen indien het 
betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat 
een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de 
stichting en de daarmee verbonden instelling(en). De schorsing vervalt van 
rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing 
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overgaat tot ontslag op één van de gronden als in dit artikel genoemd.
22.5 Een besluit tot schorsing neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van 

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, de stem van het betrokken lid 
niet meegerekend. De stem van het betrokken lid wordt evenmin meegerekend bij 
het vaststellen van het vereiste quorum.

De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Tholen op de datum, in het hoofd van 
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en een daarop 
gegeven toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, 
notaris, ondertekend.


