
STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING VAN DE STICHTING DE BAZUIN TE SION 
 
1. Naam en zetel 

1. Statuten van de stichting De Bazuin te Sion 
2. Gevestigd te Hoogerheide 

 
2. Doel en middelen 

1. Het doel van de stichting is het verspreiden van de evangelieboodschap en meer in het 
bijzonder de boodschap die in adventistische kringen bekend staat als de “drie engelen 
boodschap”.  

2. Activiteiten en wijze waarop de doelstelling wordt gerealiseerd is door middel van de uitgifte 
van boeken en tijdschriften en door middel van het gesproken woord. 

 
3. Vermogen 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 

1. inkomsten uit activiteiten van de stichting; 
2. giften; 
3. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen 

niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; 
4. andere baten. 

 
4. Bestuur: samenstelling, benoeming en de-fungeren 

1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit ten minste 3 natuurlijke personen. Een niet-
voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig 
mogelijk voorzien. 

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. 
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 

Een bestuurder de-fungeert: 
1. door zijn/haar overlijden; 
2. door zijn/haar vrijwillig aftreden 
3. door zijn/haar ontslag, verleend door het bestuur. 

In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de 
overblijvende bestuurders. Onder belet wordt in deze statuten verstaan: 

1. ziekte; 
2. onbereikbaarheid, 
3. Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend. Als er sprake is van een 

vergoeding aan bestuursleden wordt dat afgesproken door het hele bestuur.  
 
5. Bestuur: taak en bevoegdheden 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten 
de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. 

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 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 ander verbindt. 

 
6. Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen 

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter een vergadering 
bijeenroept, doch ten minste eenmaal per jaar. 

2. De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in artikel 6.1 
bedoelde persoon, dan wel namens deze door de secretaris op een termijn van ten minste 



zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Een bestuurder wordt 
opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan 
het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt (daaronder in elk geval begrepen: 
per e-mail), tenzij hij nadrukkelijk aan het bestuur te kennen heeft gegeven oproepingen per 
post te willen ontvangen. 

 
7. Bestuur: toegang tot vergaderingen 

1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die 
daartoe door de voorzitter dan wel door een bestuurder, na raadpleging van de voorzitter, 
zijn uitgenodigd. 

2. Iedere bestuurder alsmede ieder ander persoon als bedoeld in artikel 7.1 is bevoegd door 
middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt 
tot telefoon- of videoconferentie – aan een vergadering deel te nemen, mits deze persoon 
via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan 
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – kan 
deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze 
vergadering aanwezig te zijn. 

 
8. Bestuur: leiding van de vergaderingen 

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn/haar afwezigheid voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen 
door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert. 

 
9. Bestuur: besluitvorming in vergadering 

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering 
worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over 
personen schriftelijk geschieden. 

2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle 
besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, is iedere bestuurder bevoegd tot het 
uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking 
van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten 
nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 

5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de 
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 
10. Bestuur: besluitvorming buiten de vergadering 

1. Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden 
genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen 
en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te 
verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra alle bestuurders zich schriftelijk vóór het 
voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de 
secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering 
wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering 
wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als 
bedoeld in de eerste zin van dit artikel 10 bij de notulen van de vergaderingen van het 
bestuur gevoegd. 

 



11. Bestuur: tegenstrijdig belang 
1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 
stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De bestuurder heeft - 
onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - wel het recht de desbetreffende vergadering 
van het bestuur bij te wonen 

 
12. Bestuur: notulen en vergaderingen 

1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door 
de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. 
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten 
blijke daarvan door de voorzitter en/of de notulist van die vergadering ondertekend. De 
notulen en de in artikel 10 bedoelde stukken worden desgevraagd aan een bestuurder 
toegestuurd, al dan niet per e-mail. 

 
13. Bestuur: vertegenwoordiging 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk. 

 
14. Boekjaar en jaarstukken 

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 
2. 14.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze 
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te 
allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. 14.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de 
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Het 
bestuur zal, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te 
gaan, deze stukken doen onderzoeken door een registeraccountant of een accountants-
administratieconsulent in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige 
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn 
onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin 
bedoelde stukken. 

4. 14.4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. 

5. 14.5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden 
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave 
van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

 
15. Statutenwijziging 

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging moet unaniem zijn. 
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden 

gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, 
bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden 
gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. 



5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 
statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

16. Ontbinding en vereffening 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16.2 en artikel 16.3 

van overeenkomstige toepassing. 
3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de 

rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn 
aangewezen. 

4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun 
optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden 
verlangd. 

5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na 
vereffening vast, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld 
overeenkomstig het doel van de stichting. Tevens wijst het bestuur een bewaarder voor de 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan. 

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de 
naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van 
de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te 
bestaan onder berusting van de door het bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen 
bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn 
bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het 
handelsregister. 

 
17. Schriftelijke communicatiemiddelen 

1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander 
gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen. 

 
 


