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50256/VME/JSB

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting OK (Overlevers van Kanker) B.V.,
gevestigd te Utrecht, zoals deze thans luiden na de akte van oprichting, verleden op 16
december 2014, voor mr. J. Schouten, notaris te Amsterdam.

Naam en Zetel
Artikel 1
1.
De stichting draagt de naam: Stichting OK (Overlevers van Kanker).
2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
Doel
Artikel 2
1.
De stichting heeft ten doel:
a.
het verschaffen van toegankelijke en betrouwbare informatie over de late
gevolgen van de behandeling van alle vormen van kanker, zowel fysiek als
psychisch, maatschappelijk en sociaal, via bijeenkomsten, gedrukte en
elektronische media;
b.
via bijeenkomsten, gedrukte en elektronische media de mogelijkheid bieden tot
het onderhouden van onderlinge contacten tussen ex-kankerpatiënten;
c.
het verbeteren van de positie van ex-kankerpatiënten op het gebied van werk
en inkomen, hypotheken en verzekeringen;
d.
het algemeen nut te dienen, waarbij zij zich richt op belangenbehartiging van
ex-kankerpatiënten in de ruimste zin van het woord.
2.
De stichting tracht dit doel mede te bereiken door:
a.
het uitgeven van e-magazine OK Magazine met nieuws, achtergrondinformatie
en interviews volgens een op de doelgroep toegesneden bladformule;
b.
het lanceren van een website genaamd: Stichting OK, die aansluit bij en
aanvulling geeft op de informatie van kanker.nl;
c.
organiseren van bijeenkomsten met inleidingen van relevante sprekers op het
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gebied van late gevolgen van de behandeling van kanker en mogelijkheid tot
onderling contact;
d.
contacten met relevante instellingen, organisaties en bedrijven.
3.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Geldmiddelen
Artikel 3
1.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a.
Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting.
b.
Eenmalige of periodieke bijdragen uit subsidies.
c.
Schenkingen, legaten en erfstellingen.
d.
Van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn.
e.
Alle andere wettige baten.
2.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Organen
Artikel 4
De stichting kent als organen:
1.
Het bestuur; en
2.
Indien deze is ingesteld, de raad van toezicht.
Bestuur en toezicht op het bestuur
Artikel 5
1.
Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan het
bestuur, bestaande uit een of meer leden. Een meerderheid van het bestuur dient te
bestaan uit ex-kankerpatiënten zodat het bestuur zich voldoende in de belangen en
situatie van de doelgroep kan verplaatsen.
2.
Het bestuur bestaat uit vijf (5) bestuursleden. De raad van toezicht benoemt één van
de leden van het bestuur tot voorzitter van het bestuur. De voorzitter en de leden
informeren elkaar tijdig over belangrijke ontwikkelingen in de aan het toevertrouwde
aandachtsvelden.
3.
De voorzitter leidt het bestuur en is als eerste aanspreekbaar naar de raad van
toezicht op de algehele gang van zaken binnen de stichting en de totstandkoming en
uitvoering van het jaarplan en het beleidsplan of meerjarenplan.
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4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur
Een lid van het bestuur kan door de raad van toezicht worden geschorst of
ontslagen indien:
a.
het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert; of
b.
diens aanblijven wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden
redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd; of
c.
zich een onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het
desbetreffende bestuurslid, na daartoe te zijn aangemaand, hierin
geenverandering heeft aangebracht; of
d.
het desbetreffende bestuurslid zich anderszins zodanig heeft gedragen dat de
goede naam of de belangen van de stichting worden aangetast.
Een besluit tot ontslag wordt genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen
in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn.
Het desbetreffende bestuurslid wordt gelegenheid geboden te worden gehoord.
Een lid van het bestuur treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af.
Een volgens dit lid aftredend lid van het bestuur is eenmaal herbenoembaar.
Een besluit tot schorsing kan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
Het desbetreffende bestuurslid wordt gelegenheid geboden te worden gehoord. Een
geschorst bestuurslid kan de aan zijn functie verbonden bevoegdheden niet
uitoefenen.
De schorsing eindigt na een termijn van drie maanden indien niet binnen die termijn
is besloten tot verlenging van de schorsing of tot ontslag.
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van
de leden van het bestuur geschieden door de raad van toezicht na een voorstel van
bestuur zelf.
Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het
bestuur waar.
Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het bestuur benoemt
de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon
buiten de stichting tijdelijk tot bestuurslid.
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In geval van overbrugging kan tot het tijdstip van de in de vorige zin bedoelde
benoeming een daartoe door de raad van toezicht aangewezen lid van de raad van
toezicht de functie van bestuurslid waarnemen. Het lid van de raad van toezicht dat
op de voet van het bepaalde in de vorige volzin tijdelijk de functie van bestuurslid
waarneemt, treedt voor deze periode uit de raad van toezicht.
12.
De overige regeling van de taak, werkwijze en besluitvorming van het bestuur wordt
vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen reglement. welke goedkeuring
behoeft van de raad van toezicht.
13.
Aan de leden van het bestuur kan vacatiegeld en een onkostenvergoeding voor hun
werkzaamheden toegekend worden. Voornoemde regeling dient goedgekeurd te
worden door de raad van toezicht. Bijzondere, niet reguliere, kosten voor andere
taken dan het bijwonen van de vergaderingen worden vergoed onder overlegging van
een declaratie met bonnen, mits deze kosten met toestemming van de meerderheid
van het bestuur worden gemaakt.
Informatievoorziening
Artikel 6
1.
Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens
taak noodzakelijke informatie en gegevens.
2.
Het bestuur stelt jaarlijks vóór één december een jaarplan en een jaarbegroting op
voor het komende jaar en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de raad van
toezicht.
3.
Het bestuur verstrekt uiterlijk binnen een maand na afsluiting van een kwartaal aan
de raad van toezicht de kwartaalrapportage inclusief een jaarprognose.
Bevoegdheden bestuur
Artikel 7
1.
Het bestuur is - na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht - bevoegd tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, alsmede 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.
2.
Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze
statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
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a.
b.

de vaststelling van de begrotingen;
de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde
beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
c.
een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde
beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
d.
de wijziging van de statuten;
e.
de ontbinding van de stichting;
f.
de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien
deze samenwerking of verbreking voor de stichting van ingrijpende betekenis
is;
g.
het oprichten van of het deelnemen door de stichting aan rechtspersonen of
organisaties;
h.
het uitoefenen van stemrecht op aandelen gehouden in enige vennootschap;
i.
het aangaan van verbintenissen waarvan het belang of de waarde voor de
stichting een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,--) te boven gaat, de
strekking van deze bepaling kan niet worden ontgaan door het splitsen van
rechtshandelingen;
j.
aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.
3.
De raad van toezicht is bevoegd door zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te
omschrijven andere besluiten van het bestuur dan bovengenoemd aan
zijnvoorafgaande goedkeuring te onderwerpen.
Besluitvorming van het bestuur
Artikel 8
1
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de
meerderheid van haar in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.
2.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle
bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
3.
In geval van een belangrijk verschil van inzicht zal de voorzitter van het bestuur
bevorderen dat overleg met de voorzitter van de raad van toezicht tot stand komt.
Vertegenwoordiging
Artikel 9
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1.

Uitgezonderd het bepaalde in lid 2 wordt de stichting in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee (2) gezamenlijk
handelende leden van het bestuur.
2.
De raad van toezicht vertegenwoordigt - na overleg met het bestuur- de stichting in
gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid
of meerdere leden van het bestuur en de stichting.
De raad van toezicht
Artikel 10
1.
Indien een daartoe strekkende verklaring van de oprichter van de stichting, Jeroen
Franciscus Jacobus Maria Terlingen, geboren te Utrecht op twaalf december
negentienhonderd drieënveertig, is neergelegd ten kantore van het handelsregister, heeft
de stichting een raad van toezicht. De opheffing van een eenmaal ingestelde raad van
toezicht geschiedt door het neerleggen ten kantore van het handelsregister van een
daartoe strekkend besluit van de oprichter van de stichting. Voor het geval de stichting
geen raad van toezicht heeft komen de in deze statuten aan de raad van toezicht
toegekende bevoegdheden toe aan het bestuur.
2.
De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5)
natuurlijkepersonen. Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de raad van
toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld
maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. Wanneer de raad van toezicht
bestaat uit drie leden of minder dient minimaal één lid ex-kankerpatiënt te zijn om
zich voldoende in de belangen en situatie van de doelgroep te kunnen vinden.
Wanneer de raad van toezicht uit vijf (5) leden bestaat dienen minimaal twee (2)
leden ex-kankerpatiënt te zijn zodat de raad zich voldoende in de belangen en situatie
van de doelgroep kan verplaatsen.
3.
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar,
het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4.
De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd,
geschorst en ontslagen.
Aan aanbevelingen of voordrachten kan geen bindend karakter worden toegekend.
5.
Indien de raad van toezicht afwijkt van een voordracht of aanbeveling, deelt
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hij dit besluit, onder opgave van redenen, mee aan degene die de voordracht of
aanbeveling heeft gedaan.
6.
Aan de leden van de raad van toezicht kan vacatiegeld en een onkostenvergoeding
voor hun werkzaamheden toegekend worden. Bijzondere niet reguliere kosten voor
andere taken dan het bijwonen van de vergaderingen worden vergoed onder
overlegging van een declaratie met bonnen, mits deze kosten met toestemming van
de voorzitter worden gemaakt. De kosten die de voorzitter zelf maakt, worden op
dezelfde wijze vergoed als die van de overige leden van de raad van toezicht, onder
toezicht van de vice-voorzitter. Voordat voornoemde bijzondere kosten en kosten
die de voorzitter zelf maakt vergoed kunnen worden, dient het bestuur hiertoe een
goedkeurend besluit te nemen genomen met drie/vierden meerderheid.
Onverenigbaarheden met lidmaatschap van het bestuur en/of raad van toezicht
Artikel 11
1.
Lid van het bestuur kunnen niet zijn directe familieleden van een lid van het bestuur
tot de tweede graad, geregistreerd partners of echtgenot(e) van het betreffende lid.
2.
Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen:
a.
die een dienstverband hebben met de stichting;
b.
die voormalige bestuursleden van de stichting of van een aan haar verbonden
stichting zijn, tenzij een periode van een (1) jaar is verstreken na het neerleggen
van de managementtaak;
c.
die in dienst zijn van een instelling welke direct belast is met de financiering of
inspectie van de stichting;
d.
die lid zijn van de raad van toezicht en een structureel tegenstrijdig belang
hebben. Als hiervan sprake is dient het desbetreffende lid van de raad van
toezicht het andere belang direct op te geven of af te treden. In geval van een
incidenteel tegenstrijdig belang kan worden volstaan dat het desbetreffende lid
van de raad van toezicht zich voor dat geval afzijdig houdt.
Ontslag en schorsing
Artikel 12
1.
De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan
wegensverwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan diens handhaving als
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lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2.
De raad van toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege
indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op
een van de gronden als in lid 1 genoemd.
3.
Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat de betrokkene in de
situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met het bepaalde in artikel 11.
4.
Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af.
Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar.
Taken en bevoegdheden raad van toezicht
Artikel 13
1.
Onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, heeft de raad van toezicht
tot taak integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of
rechtspersonen. Hij staat het bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de
stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.
2.
De raad van toezicht benoemt op voordracht van het bestuur de registeraccountant
van de stichting.
3.
De raad van toezicht en de leden van de raad van toezicht afzonderlijk hebben
toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te
krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting, alsmede het recht zich daarbij
te doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting dan wel een door de raad
van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie
dient te worden verleend.
4.
De raad van toezicht en de leden van de raad van toezicht afzonderlijk hebben een
eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant de
informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als
toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van toezicht dit
geboden acht, kan hij op kosten van de stichting informatie inwinnen van
functionarissen en externe adviseurs van de stichting alsmede externe experts
inschakelen. De raad van toezicht kan verlangen dat bepaalde functionarissen,
externe adviseurs en/of experts bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
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5.

De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren
betreft, bij reglement welk reglement dient te worden goedgekeurd door het bestuur
Vergaderingen
Artikel 14
1.
De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter
en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
2.
De raad van toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als
de voorzitter dit wenselijk acht. Wanneer twee of meer leden van de raad van
toezicht of de directie het nodig vinden een vergadering te houden, kan de voorzitter
schriftelijk en onder opgave van redenen en de te bespreken onderwerpen verzocht
worden een vergadering te organiseren. Geeft de voorzitter niet binnen drie weken
nadat het verzoek is gedaan, gehoor aan het verzoek, dan is (zijn) de verzoeker(s) zelf
bevoegd een vergadering uit te schrijven.
3.
De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met
inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en
van de vergadering daaronder niet begrepen.
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter
beoordeling van de voorzitter.
4.
De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5.
Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd.
Indien de stemmen dan opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6.
De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste twee
leden van de raad van toezicht aanwezig zijn.
7.
Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat
het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de
raad van toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens
onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes
weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal
aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is
voorgeschreven.
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8.

De raad van toezicht kan met kennisgeving aan het bestuur ook buiten vergadering
besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk,
per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad van
toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het
verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de
schriftelijke uitspraken.
9.
De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur,
tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder
het bestuur te willen vergaderen.
10.
Van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht worden notulen
gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra mogelijk door de
voorzitter van de vergadering worden ondertekend.
In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de
vergadering aanwezig zijn geweest.
Jaarrekening en jaarverslag
Artikel 15
1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het bestuur maakt daaruit na
afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij
de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.
3.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door de (register)accountant, die daarover
verslag uitbrengt.
4.
Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van
toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door het gehele bestuur en de
voorzitter van de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer
hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.
Statutenwijziging
Artikel 16
1.
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het bestuur
genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen in een vergadering
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, welk besluit de
voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. Indien de stichting is
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gerangschikt als instelling in de zin van art. 5b van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen is voor een wijziging van zodanige bepalingen van deze statuten als
in de betreffende beschikking zijn vermeld de voorafgaande goedkeuring van de
belastingdienst vereist.
2.
De leden van de raad van toezicht worden door de voorzitter van de raad van
toezicht bijeen geroepen voor een statutenwijziging op een termijn van tenminste
vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk
is opgenomen.
3.
De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden
gegeven met tenminste twee uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van
toezicht.
Ontbinding
Artikel 17
1.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2.
Het bepaalde in artikel 16 leden 2 en 3 is te dezer zake van overeenkomstige
toepassing.
3.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
4.
De vereffening geschiedt door het bestuur, onder goedkeuring van de raad van
toezicht.
5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
6.
Het bestuur bepaalt welke bestemming –na betaling van alle schulden– aan de
overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande
dat het saldo moet worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling met een gelijksoortige doelstelling als de stichting zoals bedoeld in artikel 56
van de Algemene wet inzake rijksbelasting, zulks na voorafgaande goedkeuring van
de raad van toezicht.
7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder
een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

