
NautaDutilh 

1 

STATUTENWIJZIGING 
Stichting Fonds ter aanmoediging en ondersteuning 

van den gewapenden dienst in de Nederlanden 
Bij verkorting genaamd "Fonds 1815" 

Heden, vijfjanuari tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Comelis Hein Theodoor--
Koetsier, notaris te Amsterdam:------------------------
de heer mr. Redmar Arne Waming, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1077 XV---
Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Ede op negentien mei negentienhonderd achtentachtig, 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ----------------
1. de heer Josephus Leonardus Antonius van Aalst, geboren te Venlo op drieëntwintig-

september negentienhonderd tweeënveertig, wonende te 21 06AL Heemstede, ----
Camphuysenlaan 1, houder van paspoort met nummer: NNFCH0880; en-------

2. de heer Robert André Salomé, geboren te Axel op éénjuni negentienhonderd----
achtenveertig, wonende te 3 723GV Bilthoven, Hercules Segherslaan 48, houder van -
rijbewijs met nummer: 4212596801,-------------------

bij het verstrekken der volmacht handelend als voorzitter respectievelijk bestuurder van na te-
melden stichting en krachtens artikel12 lid 3 van de statuten van de stichting bevoegd om deze
akte van statutenwijziging te doen verlijden.--------------------
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: ---------------
a. bij notariële akte op zestienjuli tweeduizend acht verleden voor mr. F.W. Oldenburg, -

destijds notaris te Amsterdam, werden laatstelijk algeheel gewijzigd de statuten van:-
Stichting Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de 
Nederlanden, bij verkorting genaamd: "Fonds 1815", een stichting, statutair gevestigd te
Amsterdam (adres: Herengracht 482, De Bazel, ka, 1017 CB Amsterdam, -----
handelsregisternummer: 41199925), deze stichting hierna te noemen: de "stichting";--

b. in een vergadering gehouden op zes mei tweeduizend vijftien, heeft het bestuur van de
stichting besloten de statuten van de stichting te wij zigen met inachtneming van het-
bepaalde in artikel 12 lid 1 van de statuten van de stichting; en----------

c. van gemeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, alsmede uit een--
schriftelijk besluit van het bestuur van de stichting van zes mei tweeduizendvijftien, -
waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht. ------------

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten
van voormelde stichting bij deze als volgt partieel te wijzigen: ------------
Artikel2.1 komt te luiden als volgt:--------------------
"2.1 Fonds 1815 heeftten doel:-----------------------

Het verlenen van (financiële) steun aan (oud)militairen en aan hun nagelaten betrekkingen 
die in behoeftige omstandigheden verkeren.-----------------
Onder militairen zijn te dezen tevens te verstaan zij, die zich in tijden van oorlog---
daadwerkelijk verzet hebben tegen de vijand, dan wel onder oorlogsomstandigheden zijn-
ingezet.-------------------------------
Het verzoek tot steun kan door een natuurlijk of rechtspersoon worden ingediend, ter zake 
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steun toe te kennen aan een natuurlijk persoon of een collectiviteit van personen. ---
Het bestuur stelt nadere regelen vast voor de toekenning voor de in dit artikel bedoelde -
steun, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 sub d en attikel 10 lid 3 van
deze statuten.----------------------------
Voorts heeft Fonds 1815 ten doel te verwezenlijken al hetgeen in de ruimste zin met het in 
dit artikel2 lid 1 bepaalde verband houdt, daartoe behoorten/of daartoe bevorderlijk kan-
zijn."--------------------------------

VOLMACHT-----------------------------------------------
./: Van voormelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akt,e, welke onmiddellijk na het passeren

in kopie aan deze akte zal worden gehecht.-- ----------.,..---------

SLOT--------------------------------------------------
De comparant is mij, notaris, bekend.--- - - -----------------

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. ----
Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is--- -
medegedeeld en door mij , notaris, is toegelicht; heeft de comparant verklaard van de inhoud-
daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing-
daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant
en mij, notaris, ondertekend.------------------------
(volgt ondertekening) 

~TGEG. VEN VOOR AFSCHRIFT: 
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DOORLOPENDE TEKST van de statuten vail Stichting Fonds ter aanmoediging en 

ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, bij verkorting genaamd: 

"Fonds 1815" statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële statutenwijziging bij akte 

op vijfjanuari tweeduizend zestien verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te Am

sterdam. 

Handelsregister nummer 41199925. 

STATUTEN 

NAAM EN ZETEL 

Atiikel1.0 

1. De stichting, welke als rechtspersoon is ingericht door Zijne M~esteit Koning 

Willem I, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van 

Luxemburg, bij Koninklijk Besluit van negen november achttienhonderd vijf

tien nummer zesennegentig, draagt de naam: "Stichting Fonds ter aanmoedi

ging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden" en 

is bij verkorting genaamd "Fonds 1815". 

2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 

DOEL 

Artikel2.0 

2.1 Fonds 1815 heeftten doel: 

Het verlenen van (financiële) steun aan ( oud)militairen en aan hun nagelaten 

betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. 

Onder militairen zijn te dezen tevens te verstaan zij, die zich in tijden van oor

log daadwerkelijk verzet hebben tegen de vijand, dan wel onder oorlogsom

standigheden zijn ingezet. 

Het verzoek tot steun kan door een natuurlijk of rechtspersoon worden inge

diend, ter zake steun toe te kennen aan een natuurlijk persoon of een collectivi

teit van personen. 

Het bestuur stelt nadere regelen vast voor de toekenning voor de in dit artikel 

bedoelde steun, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 sub d en 

artikel 10 lid 3 van deze statuten. 

Voorts heeft Fonds 1815 ten doel te verwezenlijken al hetgeen in de ruimste 

zin met het in dit artikel 2 lid 1 bepaalde verband houdt, daartoe behoort en/ of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2.2 Fonds 1815 kan bestuurder of administrateur zijn van andere stichtingen en in

stellingen, welke geheel of ten dele een soortgelijk doel hebben als Fonds 

1815. 

2.3 Fonds 1815 beoogt geen winst te behalen. 

VERMOGEN 
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Artikel3.0 
3.1 Het vermogen van Fonds 1815 wordt gevormd door: 

a. het aanwezig vermogen en de baten uit beleggingen van dit vermogen 

vanFonds 1815; 

b. subsidies en andere bijdragen; 

c. schenkingen, erfstellingen en legaten; en 

d. alle andere verkrijgingen en baten. 

3.2 Erfstellingen mogen door Fonds 1815 slechts worden aanvaard onder het 

voonecht van boedelbeschrijving. 

3.3 De geldmiddelen die Fonds 1815 werft worden, na betaling van de verant

woorde kosten van Fonds 1815, uitsluitend middellijk of onmiddellijk aange

wend voor de (financiële) ondersteuning van de activiteiten van Fonds 1815, 

als bedoeld in artikel2. 

BESTUUR 

Artikel4.0 

4.1. a. 

4.1. b. 

Het bestuur van Fonds 1815 bestaat uit tenminste zeven leden. 

Met inachtneming van het in dit artikel 4 lid 1 sub a. bepaalde, stelt het 

bestuur overigens het aantal bestuursleden vast. 

4.2 De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. 

4.3 Het bestuur kiest uit zijn midden één voorzitter, en tenminste één secretaris en 

één penningmeester. 

4.4 Het bestuur is bevoegd een bestuurslid te schorsen en te ontslaan. 

4.5 Mocht in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, 

dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende 

bestuurslid desalniettemin een wettig bestuur, onder de verplichting zo spoedig 

mogelijk in de vacature(s) te voorzien. 

4.6 Indien te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat 

aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overge

bleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) 

te voorzien dan wel nalaten te besluiten het aantal bestuursleden met inacht

neming van het bepaalde in dit artikel 4 lid 1 sub. a te verlagen, zal die voor

ziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende 

of op vordering van het openbaar ministerie. 

4.7 Aan de bestuursleden wordt geen bezoldiging toegekend. 

4.8 Aan een bestuurslid kan, in de uitoefening van zijn functie, een kostenvergoe

ding worden toegekend. 

ArtikelS.O 
5.1 Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaren, een aftredend 

lid is aansluitend herkiesbaar met maximaal twee perioden van vier jaar, met 

dien verstande dat het lidmaatschap van het bestuur van rechtswege eindigt op 

de eerste dag van de maand dat de vijfenzeventigjarige leeftijd wordt bereikt. 
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Het bestuur draagt er zorg voor dat er een rooster van aftreden wordt opge

maakt, dat zodanig is ingericht dat er jaarlijks, bij voorkeur, twee leden van het 

bestuur aftreden. Bij de inrichting van dit rooster heeft als leidraad te gelden 

dat de continuïteit, samenstelling en taakverdeling van het bestuur en de be

langen van Fonds 1815 maximaal worden behartigd. 

5.2 Een bestuurslid gekozen ter aanvulling van een tussentijdse vacature, vervult 

zijn functie tot het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden, volgens 

het rooster. 

5.3 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts: 

a. door overlijden van het bestuurslid; 

b. bij verlies van een bestuurslid van het vrije beheer over zijn vermogen; 

c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. 

TAAK EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel6.0 

6.1 Het bestuur is belast met het besturen van Fonds 1815. 

6.2 Tot de werkzaamheden van het bestuur, zulks bij uitsluiting van enige ander, 

behoren ondermeer: 

a. het (be)waken (van) voor de naleving van de statuten en reglementen; 

b. het beheren van het vermogen van Fonds 1815; 

c. het op solide wijze beleggen van de geldmiddelen van Fonds 1815; 

d. het ervoor zorgdragen dat het vermogen van Fonds 1815 zodanig in 

stand blijft dat er blijvend invulling kan worden gegeven, door het be

stuur, aan de statutaire doelstellling van Fonds 1815. 

VERGADERINGEN 
Artikel7.0 

7.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door de 

voorzitter van het bestuur vast te stellen plaats. 

7.2 leder kalenderjaar wordt ten minste éénbestuurs-en één algemene vergadering 

ex artikel! 0 lid 3 gehouden. 

Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voor

zitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schrif

telijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter 

het verzoek richt. 

7.3 Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen, in een vergadering waarin ten minste een meerderheid van de in 

functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Een 

bestuurslid kan aan een mede-bestuurslid volmacht verlenen om namens 

hernihaar een bestuursvergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en 

stem uit te brengen. 

82040368 M 17300978 I 1 



o NautaDutilh 

4 

7.4 Een gelijktijdige telefonische afbeeldverbinding met geluid tot stand gebracht 

tussen alle bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende 

het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen tenzij een 

bestuurslid zich daartegen verzet. 

7.5 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schrifte

lijk - waaronder begrepen telefaxbericht alsmede via ieder ander gangbaar 

communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke 

weergave vatbaar bericht- worden genomen, mits alle bestuursleden in het te 

nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten 

verzet. 

VERTEGE~OORDIGING 

Artikel8.0 

8.1 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van Fonds 1815 komt toe aan het be

stuur, alsmede aan twee bestuursleden gezamenlijk handelend . 

8.2 Het bestuur is bevoegd om functionarissen met algemene of beperkte verte

genwoordigingsbevoegdheid aan te stelllen. 

8.3 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aan

gaan van overeenkomsten waarbij Fonds 1815 zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker

heicisstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 

Artikel9.0 

9.1 Het boekjaar van Fonds 1815 is gelijk aan het kalenderjaar. 

9.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Fonds 1815 en van al

les betreffende de werkzaamheden van Fonds 1815, naar de (wettelijke) eisen 

die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie 

te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdra

gers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtin

gen van Fonds 1815 worden gekend. 

9.3 Per het einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en 

een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke 

jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur 

worden aangeboden. 

9.4 Het bestuur kiest tijdens de algemene v1ergadering een kascommissie, uit de 

raad van districtscommissarissen. 

9.5 Het bestuur is ertoe gehouden aan de kascommissie alle door haar gewenste 

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 

inzage van de boeken en bescheiden van Fonds 1815 te geven. 
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9.6 De kascommissie onderzoekt de opgemaakte staat van baten en lasten, als be

doeld in artikel9 lid 3 en brengt tijdens de jaarvergadering in het daaropvol

gende jaar aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

9. 7 Met betrekking tot de jaarstukken wint het bestuur advies in van een onafhan

kelijke accountant en de kascommissi<e. Na ontvangst van beide adviezen stelt 

het bestuur de jaarstukken vast. 

Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot 

kwijting voor het door hem gevoerde beheer. 

9.8 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevens

drager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met 

juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de vol

ledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen 

worden gemaakt. 

9.9 Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zevenjaren te bewaren. 

RAADVAN DISTRICTSCOMMISSARISSEN 
ArtikellO.O 

I 0.1 Door het bestuur wordt een landelijk netwerk van districtscommissarissen be

noemd en in stand gehouden. 

De districtscommissarissen, verenigd in de raad van districtscommissarissen, 

zullen mede invulling geven aan de statutaire doelstelling van Fonds 1815, 

volgens de richtlijnen als door het bestuur gegeven en vastgelegd in het regle

ment voor de districtscommissarissen. 

10.2 De wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de individuele leden van de 

raad van districtscommissarissen alsmede de taak en de bevoegdheden van de 

raad van districtscommissarissen worden door het bestuur vastgesteld bij re

glement, als bedoeld in artikel 11 lid I. 

10.3 Het bestuur is ertoe gehouden éénmaal per kalenderjaar aan de raad van dis

trictscommissarissen zijn beleid inzake de steunverlening als bedoeld in artikel 

2 lid 1 van deze statuten, ter toetsing voor te leggen. Daartoe zal het bestuur 

een algemene vergadering (bestuur en de raad van districtscommissarissen) 

bijeenroepen. 

10.4 Op de algemene vergadering is ieder lid uit de raad van districtscommissaris

sen gerechtigd tot het uitbrengen van één stem in die vergadering. Het besluit 

tot goed- of afkeuren van het in artikel 10 lid 1 juncto 10 lid 3 bedoelde beleid, 

wordt genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige 

districtscommissarissen. 

REGLEMENTEN 
Artikelll.O 
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11.1 Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die on

derwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat, danwel 

een nadere uitwerking behoeven. 

11.2 Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

11.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. 

11.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in 

artikel 12 lid 1 en 12 lid 2 van overeenkomstige toepassing. 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 12.0 

12.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. 

Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste 

drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle be

stuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

12.2 Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel 

aan de orde is gesteld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 

dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden 

niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de 

eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid 

van ten minste drie/vierde der uitgebrachte stemmen, mits ten minste de meer

derheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of ver
tegenwoordigd is. 

12.3 Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlij -
den . 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artike113.0 

13.1 Het bestuur is bevoegd Fonds 1815 te ontbinden. 

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 12lid 2 
van overeenkomstige toepassing. 

13.2 Fonds 1815 blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe

ning van haar vermogen nodig is. 

13.3 De vereffening geschiedt door het bestlllur. 

13.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van Fonds 1815 in

schrijving geschiedt in het handelsregister. 

13.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mo

gelijk van kracht. 

13.6 Een eventueel batig saldo van het ontbonden Fonds 1815 wordt zoveel moge

lijk besteed overeenkomstig het statutaire doel van Fonds 1815. 

13.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het ontbon

den Fonds 1815 gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 
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DE ONDERGETEKENDE 
mr. C.H.T. Koetsier, notaris te Amsterdam, 

verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten 

ervan heeft ove1tuigd dat de statuten van 

Stichting Fonds ter aanmoediging en onder

steuning van den gewapenden dienst in de Ne

derlanden, bij verkorting genaamd: "Fonds 

1815", statutair gevestigd te Amsterdam, lui

den overeenkomstig de hiervoor opgenomen 

tekst. 

Getekend te Amsterdam, op 5 januari 2016 

~ 
.. ----


