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AKTE VAN ST ATUTENWIJZIGING 
STICHTING RONALD MCDONALD KINDERFONDS 

Op twintig december tweeduizendzestien verschijnt voor mij, mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in -
Amsterdam:-------------------------------
mr. Jeanine Johanna Hubertina Clabbers, 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 Venlo op dertig december negentienhonderdachtentachtig.-
De comparant verklaart dat op een december tweeduizendzestien door het bestuur van de stichting: 
Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, statutair gevestigd in Amsterdam en met adres: ---
Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, handelsregisternummer 41205545, is besloten de statuten van 
die stichting te wijzigen, na daartoe op een december tweeduizendzestien voorafgaande ----
goedkeuring te hebben verkregen van de Raad van Toezicht van de stichting, en de comparant te -
machtigen deze akte te doen verlijden. ----------------------
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te --
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt ----------------

------------
BEGRIPSBEPALINGEN ------------------------
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:----

bestuur betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld;---------
bestuurder betekent een lid van het bestuur;-----------------
dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende -
feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen; ---
Raad van Toezicht betekent de raad van toezicht van de stichting, tenzij anders vermeld;-
Ronald McDonald Huizen I Huiskamers betekent huizen of huiskamers bij ------
(kinder)ziekenhuizen, en bij andere verpleeginrichtingen voor kinderen waarin familieleden en 
naasten van (ernstig) zieke en gehandicapte kinderen - en zo mogelijk de zieke en ----
gehandicapte kinderen zelf - (tijdelijke) huisvesting wordt geboden;----------
schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch 
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;--------
statuten betekent de statuten van de stichting;-----------------
stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze --
statuten, te weten de stichting: Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, ingeschreven in het -
handelsregister onder nummer: 41205545;------------------
vergadering van voorzitters betekent de vergadering waarin de voorzitters van de besturen 
van alle Ronald McDonald Huizen I Huiskamers en de voorzitter van het bestuur van de --
stichting bijeenkomen en in welke vergadering besluiten kunnen worden genomen met een -
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meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In de organisatie en -----
besluitvorming van de vergadering van voorzitters wordt door de vergadering zelf voorzien bij 
reglement dan wel onderlinge afspraak tussen de Ronald McDonald Huizen I Huiskamers en -
de stichting. -----------------------------

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij ---
uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens -
bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als -
werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.----------

NAAM EN ZETEL.--------------------------
Artikel 1. 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Ronald McDonald Kinderfonds. --------
2. Zij is gevestigd in Amsterdam. ----------------------

Artikel2.--------------------------------
1. De stichting stelt zich in de hoedanigheid van Nederlandse afdeling van Ronald McDonald -

House Charities ten doel het welzijn van het zieke en gehandicapte kind en zijn familie en -
naasten te bevorderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings --
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.--

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het structureel verlenen van financiele en --
operationele steun aan rechtspersonen in Nederland die een of meer Ronald McDonald --
Huizen en/of Huiskamers beheren en/of exploiteren. Daarnaast kunnen op incidentele basis -
rechtspersonen worden ondersteund die (mede) ten doel hebben het bevorderen, ----
ondersteunen, ontwikkelen en/of uitvoering geven aan andere initiatieven gericht op het kind -
en diens welzijn. ---------------------------
De stichting houdt zich daartoe bezig met fondsenwerving, zowel zelfstandig als in ----
samenwerking met derden. -----------------------

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----------------
4. De stichting mag geen uitkeringen doen behoudens vergoedingen als bedoeld in artikel 6.7. -

en artikel 9.12. aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen.----
5. De statuten moeten te allen tijde zoveel mogelijk voldoen aan de voorwaarden die worden -

gesteld aan de kwalificatie als algemeen nut beogende installing als bedoeld in artikel 5b -
Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling.---

6. Op het bestuur en de Raad van Toezicht rust de verplichting in overeenstemming met de in -
het vorige lid bedoelde voorwaarden te handelen. ----------------

VERMOGEN 
Artikel3.--------------------------------
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, --

giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. ---------------
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -
ORGANEN-----------------------------
Artikel 4. 
De stichting kent als organen: -------------------------
1. een bestuur; ----------------------------
2. een Raad van Toezicht. ------------------------
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BESTUUR-----------------------------
Artikel 5. 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal -

personen, met dien verstande dat ten minste een natuurlijk persoon in het bestuur van de -· -
stichting zitting dient te hebben. Tot bestuurder kan niet warden benoemd een natuurlijk --
persoon die in een nauwe familie- dan wel vergelijkbare relatie staat tot een reeds zittende -
bestuurder. Onder familie moet in dit verband warden verstaan: bloed- en aanverwanten tot -
en met de vierde graad, waarbij samenwoners voor het bepalen van aanverwantschap --
warden gelijkgesteld met gehuwden. --------------------
Voorafgaand aan de benoeming van een nieuwe bestuurder dient een reeds zittende ---
bestuurder aan de Raad van Toezicht mede te delen of er, naar diens mening, een dergelijke 
relatie bestaat tussen de respectievelijke bestuurder en de beoogde bestuurder. -----

2. Bestuurders warden benoemd door de Raad van Toezicht. Een niet voltallig bestuur behoudt 
zijn bevoegdheden. De Raad van Toezicht zal zo spoedig mogelijk in de openstaande ---
vacature voorzien. ---------------------------
lndien de Raad van Toezicht overgaat tot benoeming van de voorzitter van het bestuur, wordt 
daarvoor in overleg met de vergadering van voorzitters een profielschets opgesteld en wordt -
een sollicitatiecommissie ingesteld. De sollicitatiecommissie bestaat uit vier leden, waarvan -
twee leden warden benoemd door de Raad van Toezicht en twee leden door de vergadering -
van voorzitters. De sollicitatiecommissie adviseert de Raad van Toezicht over de-----
benoembaarheid van de kandidaten. De Raad van Toezicht richt de procedure met betrekking 
tot benoeming van de voorzitter van het bestuur van de stichting zo in dat er rekening wordt -
gehouden met de adviezen van de sollicitatiecommissie. De Raad van Toezicht kan de titel -
Algemeen Directeur verlenen aan de voorzitter van het bestuur.-----------

3. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag warden benoemd (of warden --
voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect ---
verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar --
ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. -------
Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders van de stichting mag bestaan uit ---
bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige 
volzin bedoelde entiteiten. Deze bestuurders mogen - buiten vertegenwoordiging door ---
deelname aan handelingen van het bestuur - de stichting niet vertegenwoordigen. ----

4. Het bepaalde in artikel 5.3. geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de -
bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 ------
Fondsenwervende instellingen. -----------------------

5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de overeenkomst waarin 
de arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd.-----------------
lndien geen sprake is van een arbeidsrelatie geschiedt de benoeming van een bestuurder -
voor een periode van vier jaar. Een bestuurder is in dat geval ten hoogste eenmaal ----
herbenoembaar. ----------------------------

6. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur --
belast.--------------------------------
lndien een of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de --
overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. De Raad van Toezicht is echter steeds --
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verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.------------
lndien alle bestuurders ontbreken zal de Raad van Toezicht zorg dragen voor aanwijzing van 
een bestuurder. ---------------------------
Onder belet wordt ten deze verstaan:--------------------
(i) schorsing;---------------------------
(ii) ziekte;---------------------------
(iii) onbereikbaarheid, ------------------------
in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) -
dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan, tenzij 
de Raad van Toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.------

7. Een bestuurder defungeert:-----------------------
a. door zijn overlijden, dan wel, indien het een bestuurder-rechtspersoon betreft, op het -

tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon; ---------------
b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----------------
c. indien zich op enig moment een van de gevallen bedoeld in artikel 5.3 voordoet, op -

grond waarvan de bestuurder, mocht hij nog niet in functie zijn, niet als bestuurder van 
de stichting had kunnen worden benoemd; ---------------

d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer -
over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance 
van betaling, alsook, wat betreft een bestuurder-natuurlijk persoon, doordat hij onder -
curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van 
toepassing wordt;------------------------

e. door zijn ontslag door de rechtbank;------------------
f. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;---------------
g. door een bepaling als omschreven in de overeenkomst tussen de bestuurder en de -

stichting waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd; -------
h. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf. -----------

8. Elke bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. Een ---
schorsing die niet binnen negentig dagen nadat de schorsing aan de betreffende bestuurder -
bekend is gemaakt wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 
termijn.------------------------------

BESTUUR: TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING 
ArtikelS.--------------------------------
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de -

stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van 
programma's en activiteiten van de stichting. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht 
op het door het bestuur gevoerde beleid en de financiele richtlijnen.---------

2. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de stichting, procuratie of 
anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Degene die aldus --
bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het 
bestuur zal haar werkwijze, evenals de uitoefening van bestuurstaken door een eventuele -
directie als bedoeld in de eerste zin, verder uitwerken in een directiereglement. -----

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, --
vervreemding of bezwaring van registergoederen, doch uitsluitend voor zover een dergelijke -
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verkrijging, vervreemding of bezwaring verband houdt met een aan de stichting gedane --
schenking of erfrechtelijke verkrijging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4. onder 
a. Het bestuur is eveneens bevoegd 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, met inachtneming van het --
bepaalde in artikel 6.4. onder b.----------------------

4. De volgende besluiten van het bestuur zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring -
van de Raad van Toezicht:------------------------
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van --

registergoederen;------------------------
b. 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; ----------

c. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag; ------------
d. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar en het daarmee ---

verbonden beleidsplan; ----------------------
e. het vaststellen en wijzigen van het meerjarenbeleidsplan en de financiele -----

meerjarenraming;------------------------
f. het aanstellen, ontslaan en de bezoldiging van de directie en het vaststellen en/of --

wijzigen van een directiereglement;------------------
g. het wijzigen van bankrelaties en vermogensbeheerder relaties van de stichting en het -

ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder 
niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend -
krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd;-----------

h. het doen van aanmerkelijke uitgaven of investeringen die niet of niet volledig in de -
begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht te bepalen --
bedrag te boven gaan; 

i. het toekennen, wijzigen of intrekken van vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld 
in artikel 6.2. en artikel 8.2. van deze statuten; --------------

j. de beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van -
de stichting, tegelijkertijd of binnen een kart tijdsbestek;-----------

k. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden casu quo voorwaarden van een 
aanmerkelijk aantal werknemers verbonden aan de stichting;---------

1. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking indien die van ----
strategische grate betekenis is voor de stichting of het verkrijgen of vervreemden van -
een deelneming welke van aanzienlijke omvang en/of strategische grate betekenis is -
voor de stichting; ------------------------

m. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;--------------
n. het doen van een aanvraag tot faillissement van de stichting of surseance van betaling 

voor de stichting; ------------------------
0. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kart geding;-
p. het doen van investeringen en het verrichten van andere rechtshandelingen dan in dit -

artikel 6. vermeld welke een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag of --
waarde te boven gaan, voor zover zodanige investeringen of rechtshandelingen niet -
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zijn voorzien in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, waarbij door-
splitsing van handelingen de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan worden -
gedaan;----------------------------

q. significante wijzigingen in de structuur en inhoud van de samenwerking met ----
stakeholders waaronder fastfoodketen McDonald's en met rechtspersonen die Ronald -
McDonald Huizen en voorzieningen op het gebied van sport, spel en vakantie beheren 
en exploiteren. -------------------------

5. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 6.4. zijn genoemd -
aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en 
vooraf schriftelijk aan het bestuur te zijn medegedeeld.--------------

6. De volgende besluiten van het bestuur zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring -
van de vergadering van voorzitters:--------------------
a. de netwerkbrede meerjarenstrategie van de stichting en de Ronald McDonald Huizen I 

Huiskamers;--------------------------
b. het gedeelte van het beleidsplan van de stichting, dat ziet op de dienstverlening van de 

stichting aan de Ronald McDonald Huizen I Huiskamers; -----------
c. besluiten of handelingen die substantieel afwijken van de vastgestelde netwerkbrede -

meerjarenstrategie van de stichting en de Ronald McDonald Huizen I Huiskamers; --
d. andere besluiten waarvan op enig moment door de stichting en de Ronald McDonald -

Huizen I Huiskamers wordt besloten dat zij aan de goedkeuring van de vergadering van 
voorzitters zijn onderworpen.--------------------

7. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder slechts op grond van een arbeidsrelatie -
met de stichting een vergoeding. De arbeidsvoorwaarden van deze bestuurder worden --
vastgesteld door de Raad van Toezicht en vastgelegd in een overeenkomst tussen de ---
bestuurder en de stichting waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. lndien -
geen sprake is van een arbeidsrelatie met de stichting ontvangen bestuurders als zodanig -
geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een bestuurder kan recht hebben op ---
vergoeding van de door hem in uitoefening van diens functie (in redelijkheid) gemaakte kosten 
en kan voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van diens werkzaamheden 
voor de stichting.---------------------------

8. De artikel 6.7. omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar 
gemaakt en nader toegelicht.-----------------------

9. Bij het uitoefenen van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en, -
voorzover het belang van de stichting zich hier niet tegen verzet, naar het belang van de --
Ronald McDonald Huizen I Huiskamers. -------------------

BESTUUR: BESLUITVORMING---------------------
Artikel 7.------------------------------
1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. --------------
2. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij 

elders in deze statuten anders staat vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien 
meer dan de helft van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of ----
vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder doen 
vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. ledere bestuurder -
heefteenstem.---------------------------
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3. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten mits alle leden van het bestuur-
zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder ---
begrepen per elektronische gegevensdrager.-----------------

4. Van het verhandelde in de vergadering warden notulen opgemaakt. Het bestuur kan besluiten 
dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt opgemaakt.------------

VERTEGENWOORDIGING-----------------------
Artikel 8. 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. lndien het bestuur uit meer dan een -

bestuurder bestaat zijn daarnaast twee gezamenlijk handelende bestuurders bevoegd tot -
vertegenwoordiging van de stichting. De voorzitter van het bestuur is zelfstandig bevoegd de -
stichting te vertegenwoordigen. ----------------------

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen -
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan -
gevolmachtigden een titel te verlenen.--------------------

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave 
doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. ------------

4. Het bestuur en de Raad van Toezicht waken tegen een tegenstrijdig belang tussen de ---
stichting en haar bestuurders en/of medewerkers en/of leden van de Raad van Toezicht.--
ln alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder of lid -
van de Raad van Toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van ---
Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter 
zake te onthouden. Het lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende ----
aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet meeter bepaling -
of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. --------------

5. Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in artikel 8.4. doet zich onder andere voor indien --
sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen: ----
a. de stichting en een of meer van haar bestuurders of haar werknemers of een lid van de 

Raad van Toezicht; ------------------------
b. de stichting en personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de 

in sub a van dit lid genoemde personen. Onder familie moet in dit verband warden -
verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoners 
voor het bepalen van aanverwantschap warden gelijkgesteld met gehuwden;----

c. de stichting en rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde ---
personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn. ----------

6. lndien zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen de stichting en een of meer van haar -
bestuurders, komt de bevoegdheid om de stichting te vertegenwoordigen toe aan twee leden 
van de Raad van Toezicht gezamenlijk handelend, met dien verstande dat het niet is ---
toegestaan dat ook ten aan zien van de betreffende leden van de Raad van Toezicht een -
tegenstrijdig belang met de stichting bestaat. -----------------

RAAD VAN TOEZICHT 
Artikel 9. 
1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.------------------
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten -

minste drie en ten hoogste acht natuurlijke personen. Tot lid van de Raad van Toezicht kan -
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niet worden benoemd een natuurlijk persoon die in een nauwe familie- dan wel vergelijkbare -
relatie staat tot een reeds zittend lid dan wel een bestuurder. Onder familie moet in dit ---
verband worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij --
samenwoners voor het bepalen van aanverwantschap worden gelijkgesteld met gehuwden. -
Voorafgaand aan de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht dient een reeds 
zittende lid aan de Raad van Toezicht mede te delen of er, naar diens mening, een dergelijke 
relatie bestaat tussen het respectievelijke lid en de beoogde lid van de Raad van Toezicht.-

3. De Raad van Toezicht benoemt haar eigen leden. Een lid van de Raad van Toezicht mag niet 
tevens zijn bestuurder of werknemer van de stichting. --------------
Voorts mag een lid van de Raad van Toezicht van de stichting niet zijn bestuurder, oprichter, -
aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op --
structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.----------
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die -
statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden.-------------
Het desbetreffende lid dient de Raad van Toezicht van het bestaan van een hoedanigheid als 
in dit lid bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. ---------------

4. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht mag worden ---
benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan statutair - -
direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling 
de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. --
Niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting mag 
bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de -
in de vorige volzin bedoelde entiteiten. -------------------

5. Het bepaalde in artikel 9.3. en artikel 9.4. geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de -
stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 -
Fondsenwervende instellingen. ----------------------

6. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een zo optimaal ---
mogelijke invulling van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielen van de Raad van 
Toezicht als geheel en van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk. Deze profielen -
worden door de Raad van Toezicht vastgesteld na overleg met het bestuur.-------

7. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met dien -
verstande dat: ----------------------------
a. een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de directie van de 

statutair in Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte -----
aansprakelijkheid: McDonald's Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister -
onder nummer: 33143768, dan wel diens rechtsopvolger; ----------

b. een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van het bestuur van -
de statutair in Nijkerk gevestigde cooperatieve vereniging met beperkte -----
aansprakelijkheid: Cooperatieve Vereniging "McDonald's Marketing Cooperatie" BA, -
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 08063796, dan wel diens ---
rechtsopvolger; -------------------------

c. een lid van de Raad van T oezicht wordt benoemd op voordracht van de vergadering -
van voorzitters, in overleg met de Raad van Toezicht.------------

De directie van de onder a. omschreven vennootschap en/of het bestuur van de onder b. -
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omschreven cooperatie en/of de vergadering van voorzitters worden door de Raad van --
Toezicht tijdig in de gelegenheid gesteld om een voordracht te doen als hiervoor omschreven 
onder a., b. en/of c. Wordt daarvan binnen zes maanden nadat het verzoek daartoe geen -
gebruik gemaakt door de directie van de onder a. omschreven vennootschap en/of het --
bestuur van de onder b. omschreven cooperatie en/of de vergadering van voorzitters, dan is -
de Raad van Toezicht vrij in het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht. lndien en -
zodra lid van de Raad van Toezicht dat op deze wijze is benoemd defungeert, wordt de --
directie van de onder a. omschreven vennootschap en/of het bestuur van de onder b. ---
omschreven cooperatie en/of de vergadering van voorzitters, door het bestuur opnieuw in de -
gelegenheid gesteld om een voordracht te doen als hiervoor omschreven onder a., b. en/of c.-

8. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. Een besluit tot ---
schorsing dat niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door het verloop -
van die termijn.---------------------------

9. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid van 
de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster -
van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is terstond -
maximaal eenmaal herbenoembaar. --------------------

10. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de Raad van Toezicht als voltallig, ook indien 
het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden de drie is gedaald, met dien verstande -
dat de Raad van Toezicht is gehouden onverwijld in de vacature(s) te voorzien. -----

11. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:---------------
a. door overlijden; -------------------------
b. door periodiek of vrijwillig aftreden; ------------------
c. indien en zodra sprake is van een situatie als omschreven in artikel 9.3. en artikel 9.4.;-
d. door het onherroepelijk worden van het faillissement van een lid van de Raad van --

Toezicht, door het op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliezen van 
een lid van de Raad van Toezicht anders dan ten gevolge van aan hem verleende -
surseance van betaling, alsook, door het onder curatele gesteld worden of het van -
toepassing worden van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op het lid van 
de Raad van Toezicht; ----------------------

e. door ontslag door de Raad van Toezicht; het besluit hiertoe kan slechts worden ---
genomen met algemene stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht; -

f. voor zover het gaat om een lid van de Raad van toezicht die is benoemd conform het -
bepaalde in artikel 9.7.: door ontslag door het orgaan dat het betreffende lid van de -
Raad van Toezicht heeft voorgedragen; -----------------

g. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij blijkens het benoemingsbesluit 
isbenoemd;--------------------------

h. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf. -----------
12. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in de hoedanigheid van lid van de Raad van -

Toezicht geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door 
hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende ---
werkzaamheden (niet in hoedanigheid als lid van de Raad van Toezicht) wordt toegestaan -
alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. ------------------

13. De in artikel 9.12. omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting --
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zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. -------------------
RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel 10.------------------------------
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. De -
Raad van Toezicht staat het bestuur 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. -------

2. Een lid van de Raad van Toezicht is bevoegd namens de Raad van Toezicht- na ----
voorafgaande kennisgeving aan het bestuur - toegang te krijgen tot alle lokaliteiten van de -
stichting en inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting, -
voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van de taak van dit lid van de Raad -
van Toezicht. ----------------------------

3. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak --
noodzakelijke gegevens. Het bestuur is, mits daartoe uitgenodigd, verplicht de vergaderingen 
van de Raad van Toezicht bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.---

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING ----------------
Artikel 11.------------------------------
1. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan. ----
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de -

voorzitter, ten minste drie leden van de Raad van Toezicht of het bestuur dit wenselijk achten. 
De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met ----
inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en van -
de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn -
worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -------------
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een schriftelijk door hem daartoe ----
gevolmachtigd medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering doen vertegenwoordigen. -
Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste een medelid van de Raad van Toezicht ter 
vergadering vertegenwoordigen.----------------------

3. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering gehouden ter bespreking van de ---
jaarstukken van de stichting en een vergadering ter bespreking van de begroting voor het -
komendejaar.----------------------------

4. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is ----
vastgesteld, wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de decharge 
van het bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit tot -
decharge van het bestuur wordt in het verslag van de vergadering opgenomen. -----

5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone -
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn --
uitgebracht. leder lid van de Raad van Toezicht heeft een stem.-----------

6. Bij staking van stemmen wordt binnen twee maanden een nieuwe vergadering belegd. lndien 
de stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter van de vergadering.-------

7. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van 
het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

8. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op -
leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle leden van de -
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Raad van Toezicht zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. 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. Een bestuurder heeft in de vergadering van de Raad van Toezicht een -
adviserende stem.--------------------------

10. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt een verslag gemaakt dat wordt --
vastgesteld door de Raad van Toezicht. In het verslag wordt tevens vermeld, welke leden van 
de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest.----

VRIJWARING BESTUURDERS EN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT ----------
Artikel 12.------------------------------
Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan (voormalige) bestuurders en (voormalige) -
leden van 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 (voormalige) -
bestuurder of als (voormalig) lid van de Raad van Toezicht zijn betrokken, met uitzondering -
van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken. ------

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voor zover (i) 
door de Nederlandse rechter, of, in geval van arbitrage, een arbiter, bij gewijsde respectievelijk --
onherroepelijk 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.-----
AUDITCOMMISSIE 
Artikel 13.------------------------------
1. De stichting kent een auditcommissie als vaste commissie van de Raad van Toezicht. De -

leden van de auditcommissie worden benoemd door de Raad van Toezicht. De -----
auditcommissie bestaat in meerderheid uit leden van de Raad van Toezicht. ------

2. De auditcommissie is - onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht - onder meer -
belast met het toezicht op de financiele gang van zaken binnen de stichting in het algemeen -
en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne --
controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.----------------

3. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement 
dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.-------

BELEIDSPLAN 
Artikel 14.------------------------------
1. Het bestuur stelt een jaarlijks een beleidsplan en periodiek een meerjarenbeleidsplan op, -
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actualiseert dit beleidsplan indien nodig en legt dit plan respectievelijk de wijzigingen hierin ter 
goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.-----------------

2. Het (meer-jaren)beleidsplan geeft inzicht in de wijze waarop de doelstelling wordt uitgevoerd -
en geeft tevens inzicht in:------------------------

de werkzaamheden die de stichting verricht ter verwezenlijking van haar doelstelling;-
de manier waarop de stichting geld werft; ----------------
de wijze van beheer van het vermogen van de stichting;-----------
de wijze van besteding van het vermogen van de stichting. ----------

REGLEMENTEN--------------------------
Artikel15.------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen -

worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht. ---------
2. Voor het vaststellen, opheffen en/of wijzigen van een reglement - anders dan de reglementen 

als bedoeld in artikel 13.3. is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.-
3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.---------
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN--------------------
Artikel 16.------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----------
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 te allen tijde de rechten en -
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. --------------
De administratie van de stichting dient zodanig te zijn ingericht dat daaruit blijkt:-----
a. de aard en de omvang van de toegekende onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden 

aan de afzonderlijke leden van het bestuur en/of de afzonderlijke leden van de Raad -
van Toezicht;--------------------------

b. de aard en de omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve -
van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van andere uitgaven van 
de stichting;--------------------------

c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; -----------
d. de aard en omvang van het aangehouden vermogen van de stichting.------

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en 
de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op -
papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders en leden 
van de Raad van Toezicht; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt -
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. --------------

4. De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende 
lnstellingen, dan wel enige richtlijn die deze op enig moment zal hebben vervangen. ---

5. Het bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in artikel 16.3. bedoelde stukken -
over te gaan, deze onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen ---
registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de -
zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag -
uit aan het bestuur en de Raad van Toezicht.-----------------



DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 13 

6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het -
bestuur vastgesteld.--------------------------

7. Het bestuur stelt jaarlijks voor einde van het boekjaar een beg roting op.--------
8. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere --

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. --------------
STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING ----------------
Artikel 17.------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten, na --

voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het besluit tot goedkeuring van de -
Raad van Toezicht moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden 
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de -
orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet --
eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede --
vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van 
Toezicht rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde -
was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de ---
uitgebrachte stemmen. -------------------------
Het besluit van het bestuur tot wijziging van de statuten, fusie of splitsing kan slechts worden -
genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in 
een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een 
vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede -
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na -
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of -
vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste --· 
vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste -
twee derden van de uitgebrachte stemmen.------------------

2. Bij de oproeping tot de vergadering van het bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht, -
waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dan wel goedkeuring daarvan, dient een 
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te --
worden gevoegd. ---------------------------

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt. -
ledere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariele akte te doen verlijden.----

ONTBINDING 
Artikel 18.------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring van de Raad 

van Toezicht. ----------------------------
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding en de goedkeuring van de Raad van Toezicht is 

het bepaalde in artikel 17 van overeenkomstige toepassing.------------
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 

nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden -
toegevoegd: in liquidatie.------------------------
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend -
zijn.-------------------------------
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4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de -
bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van ---
toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zover mogelijk van kracht 
tijdens de vereffening. -------------------------

5. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, na voorafgaande 
of gelijktijdige goedkeuring van de Raad van Toezicht, welk batig liquidatiesaldo wordt ---
besteed ten behoeve van (i) een Nederlandse instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene 
wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling, welke instelling -
een soortgelijk doel heeft als de stichting, of (ii) een buitenlandse instelling die uitsluitend of -
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. --
Goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in de vorige zin is niet vereist indien en -
voor zover de Raad van Toezicht geen leden meer heeft.-------------
ln geval van een juridische fusie of een splitsing waarbij de stichting als partij is betrokken -
mag het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, 
voor zover dit vermogen en de vruchten daarvan krachtens fusie of splitsing zijn overgegaan, 
slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan v66r de fusie of splitsing 
was voorgeschreven. -------------------------

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting -
gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon. ---

SLOTBEPALING --------------------------
Artikel 19.-----------------------------
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. ----
De stukken waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten mede omvattende de 
machtiging aan de comparant deze akte doen verlijden, worden (in kopie) 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.): J.J.H. Clabbers, CA Voogt.---------------------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


