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STATUTENWIJZIGING

Dossiernr.: 23583

Heden vijftien november tweeduizend vijf,
verscheen voor mij, meester Maria Geertruida Biemans-van Donkelaar, notaris 
gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater:
de heer Hermanus Born, wonende Remiseweg 17 te 1251 HW, Laren geboren op elf 
maart negentienhonderd negenenvijftig te Hilversum (Nederlands Rijbewijs nummer: 
3128096147), ongehuwd en niet geregistreerd partner;
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. mevrouw CAROLINE MEIJERS, wonende le Montois, CH-2863 Undervelier  

te Zwitserland, geboren op vijfentwintig juni negentienhonderd vierenzestig te 
Zürich (Buitenlands paspoort nummer: F2093820), gehuwd;

2. de heer RENÉ ALBERT LEHNHERR, wonende Polanenstraat 79 te 1013 VS, 
Amsterdam geboren op zeven augustus negentienhonderd vierenvijftig te Basel 
(Zwitserland), (Nederlands Rijbewijs nummer: 3308351872), ongehuwd en niet 
geregistreerd partner;

die deze volmacht gaven in hun hoedanigheid van secretaris respectievelijk 
voorzitter van de te Amsterdam gevestigde stichting: STICHTING PRO LONGO 
MAI, feitelijk gevestigd Polanenstraat 79 te 1013 VS Amsterdam (ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer: 41151702) en als zodanig gemelde stichting 
overeenkomstig artikel 5 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.
Blijkende van genoemde volmachten uit twee onderhandse akten van volmacht 
welke aan deze akte zijn gehecht; van het bestaan van gemelde volmachten is mij, 
notaris, genoegzaam, gebleken,
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
- dat blijkens akte op een en dertig januari negentienhonderd tachtig werd 

opgericht de stichting: Stichting Pro Longo MAI, gevestigd te Amsterdam;
- dat blijkens akte op negen en twintig september negentienhonderd tachtig voor 

de te Amsterdam standplaats hebbende notaris mr M.J. Meijer verleden, de 
statuten voor het laatst werden gewijzigd;

- dat in de vergadering van het bestuur, gehouden op zeven juli tweeduizend vijf
werd besloten de statuten van de stichting opnieuw te wijzigen en geheel nieuw 
vast te stellen.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, 
de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen zodat zij komen te 
luiden als volgt:
------------------------------------------- STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
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De stichting is genaamd: Stichting Pro Longo Mai en is gevestigd te Amsterdam.
Doel en Middelen
Artikel 2
De stichting stelt zich ten doel, hierbij uitgaande van de ervaringen van de 
“Europäische Kooperative Longo Mai” te Basel (Zwitserland),
1. a. het van de grond doen komen en ondersteunen van micro-economische 

structuren in bergachtige streken en economische zwakke gebieden, welke 
met ondergang en braakligging worden bedreigd;

b. het bevorderen van het opnieuw vestigen van jonge personen in 
braakliggende en ontvolkte gebieden, in het  bijzonder door jeugdige 
werklozen die zich in de vorm van zichzelf besturende coöperaties een 
zelfstandig bestaan moeten trachten te verzekeren;

c. het bevorderen van het aanwenden van alle agrarische en andere natuurlijke 
rijkdommen in deze gebieden in de zin van crisisvoorziening in Europa,

d. het bevorderen van hulp tot bescherming van bedreigde coöperaties in en 
buiten Europa,

e. het bevorderen van particuliere en humanitaire hulp aan crisisgebieden;
2. De stichting heeft niet ten doel het behalen van winst.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- verspreiding van informatie;
- uitgave en verkoop van drukwerk;
- verkoop van produkten;
- het bijeenbrengen van gelden onder andere door het houden van collecten, het 

aanvragen van subsidies en het opnemen en verstrekken van kredieten;
- het verrichten van die handelingen, welke aan de doelstelling bevorderlijk 

kunnen zijn.
Geldmiddelen
Artikel 3
De middelen van de stichting bestaan uit:
a. stichtingskapitaal;
b. donaties, subsidies en bijdragen van overheidswege, instellingen en anderen;
c. giften, erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. inkomsten uit beleggingen;
e. baten uit anderen hoofde.
Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het bestuur stelt 

het aantal leden vast en benoemt de leden.
Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat een eventueel aanwezige 
relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt. Onder relatie wordt 
verstaan: 
- familieleden tot en met in de vierde graad;
- personen die samenwonen met dan wel gehuwd zijn met bestuursleden casu 

quo met familieleden van bestuursleden tot en met in de vierde graad.
2. Bestuursleden hebben zitting gedurende vier jaren en zijn, na afloop, direct 

herkiesbaar voor vier jaren.
3. Indien het aantal bestuursleden minder dan drie bedraagt, wordt in de vacature(s) 

zo spoedig mogelijk voorzien.
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4. Het bestuur is bevoegd leden van het bestuur, die naar zijn mening in strijd 
handelen met de belangen van de stichting, van hun functie te ontheffen.
Zulks kan slechts geschieden na een stemming waarbij twee/derde van het aantal 
bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van een bestuurslid, bij 
verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen, bij schriftelijke 
ontslagneming (bedanken) alsmede bij ontslag op grond van artikel 2: 298 
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5
1. Het bestuur heeft de leiding van de zaken van de stichting en is, met 

inachtneming van deze statuten bevoegd tot alle daden zowel van beheer als van 
beschikking, welke tot het doel van de stichting behoren.

2. Het bestuur benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Twee functies kunnen door een lid van het bestuur worden 
vervuld.

3. De stichting wordt rechtsgeldig gebonden door de handtekening  van twee leden 
van het bestuur, dan wel door het voltallig bestuur, dan wel van één lid van het 
bestuur indien door dit bestuur, in vergadering aan dat lid machtiging is verleend 
voor nauwkeurig omschreven rechtshandelingen welke verband houden met een 
spoedeisende specifieke zaak; van een dergelijke machtiging zal moeten blijken 
uit de notulen van bedoelde vergadering.

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verkrijgen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 6
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als twee van de leden van het bestuur het 

wenselijk achten.
2. De vergaderingen van het bestuur worden namens de voorzitter door de 

secretaris of diens plaatsvervanger bijeengeroepen onder vermelding van de te 
behandelen  onderwerpen en onder toezending van de nodige bijlagen.

3. De leden van het bestuur kunnen bij schriftelijke machtiging zich in de 
vergaderingen van het bestuur door een van hun mede-leden doen 
vertegenwoordigen.

4. In de vergadering van het bestuur kunnen slechts besluiten worden genomen 
indien de meerderheid van het aantal leden van het bestuur ter vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd is.

5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
6. Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden door de secretaris 

of diens plaatsvervanger notulen gemaakt.
Financieel beheer
Artikel 7
1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Na afloop van elk boekjaar maakt de penningmeester een balans op en een 

algemene rekening van baten en lasten.
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3. Door het bestuur kan een accountant worden benoemd teneinde de administratie 
te controleren en aan het bestuur rapport uit te brengen omtrent de jaarstukken 
en zijn bevindingen bij de plaats gehad hebbende controle.

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Raad van Toezicht
Artikel 8
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die het bestuur met raad en daad terzijde 
staat en aan wie het bestuur in de door de raad van Toezicht de bepalen gevallen 
verantwoording schuldig is.
Tevens heeft de Raad van Toezicht het recht om bepaalde projecten dwingend aan 
het bestuur op te dragen die alsdan voor uitvoering zorg dient  te dragen.
De Raad van Toezicht wordt gevormd door practici wier arbeidsterrein in de 
bergachtige streken en economische zwakke gebieden ligt en tevens voortdurend 
voeling houden met de daar voorkomende problemen.
Raad van Advies 
Artikel 9
De Raad van Advies, die behalve uit daartoe aangewezen Nederlandse vaklui bestaat 
en ook andere personen daartoe kan uitnodigen, komt de functie van een “ Raad der 
Wijzen” toe. Het aantal leden is onbeperkt.
Reglement
Artikel 10
1. Het bestuur kan, ter aanvulling of uitvoering van de statuten – bij Reglement – 

dat geen bepalingen mag inhouden in strijd met de statuten, andere regelen 
stellen.

2. Wijzigingen of aanvullingen van het reglement kunnen door het bestuur worden 
aangebracht, met inachtneming van het in het volgend artikel bepaalde.

Wijziging van de statuten
Artikel 11
Wijziging van de statuten kan slechts geschieden krachtens besluit van het bestuur 
genomen in een vergadering waarin:

- ingeval het bestuur uit minder dan vijf leden bestaat, alle in functie zijnde 
leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- ingeval het bestuur uit vijf of meer leden bestaat, ten minste twee/derde van 
alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is;

- en in beide gevallen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen.

Ontbinding van de stichting
Artikel 12
1. Tot ontbinding van de stichting kan slechts worden besloten krachtens besluit 

van het bestuur, genomen overeenkomstig het in het vorig artikel bepaalde.
2. Aan een eventueel batig liquidatiesaldo zal door het bestuur een zodanige 

bestemming worden gegeven als het meest met de doelstelling van de stichting 
overeenkomt. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit 
tot vereffening van haar vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur. De vereffenaars dragen er zorg voor 
dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register 
gehouden door de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de stichting 
haar zetel heeft.
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SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken persoon is door mij notaris aan de hand van het hiervoor gemelde en 
daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE, is verleden te Oudewater, op de datum in het hoofd dezer akte 
vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte voor het 
verlijden tijdig te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen 
en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na opgave en toelichting door mij, notaris en instemming door de 
verschenen persoon is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon 
en mij, notaris, ondertekend.


