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SUFvHIAM/60014212 
VAN DOORNEN.V. 

AKTE VAN OMZETTING, TEVENS HOUDENDE STATUTENWIJZIGING 
LONGFONDS PATIENTENVERENIGING 
na omzetting en statutenwijziging genaamd: 
Longfonds patiëntenorganisatie stichting 

Heden, één juni tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, 
notaris te Amsterdam: ---------------------------------------- 
mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november 
negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM 
Amsterdam.------------------ 
De verschenen persoon verklaart dat: ------------------------------------------------ 

---------------------------- 

de ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Longfonds 
patiëntenvereniging, statutair gevestigd te gemeente Amersfoort, met adres: 3818 
LE Amersfoort, Stationsplein 127, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder dossiernummer: 32129618, hierna te noemen: de 
"vereniging", op achttien februari tweeduizend zeventien met inachtneming van de 
statutaire en wettelijke voorschriften heeft besloten om: ---------------------------------------- 
(i) de vereniging om te zetten in een stichting; en --------------------------- 
(ii) bij die gelegenheid de statuten te wijzigen; --------------------------------------- 
van welke besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de 
ledenraadsvergadering van de vereniging, waarvan een exemplaar aan deze akte is 
gehecht ( Bi if age); ----------------------------------------------------- 
het bestuur van de vereniging op twintig februari tweeduizend zeventien heeft 
besloten de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren (Bii/age); - 

het bestuur van de stichting: Longfonds stichting, statutair gevestigd te gemeente 
Amersfoort, met adres: 3818 LE Amersfoort, Stationsplein 127, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40506839, de 
besluiten van de ledenraad tot omzetting van de vereniging in een stichting en bij die 
gelegenheid de statuten te wijzigen heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt 
uit een aan deze akte te hechten besluit (Bií!age); ------------ 
de rechtbank Midden-Nederland machtiging heeft verleend op het ontwerp van de 
akte van omzetting tevens houdende wijziging van de statuten en wel bij beschikking 
van negentwintig maart tweeduizend zeventien, van welke beschikking een afschrift 
aan deze akte is gehecht ( Bii!age ); ----------------------------------------------------------- 
de statuten van de vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, 
verleden op één juli tweeduizend dertien voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te 
Amsterdam. --------------------------------------------------------------------------- 

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als 
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vermeld, dat met ingang van heden de vereniging wordt omgezet in een stichting waarvan 

de statuten luiden als volgt: ----- ----------------------------- 
ST A TUTEN ---------------------------------------------------- 
BEGRIPSBEPALINGEN ---- 
Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------- 
1. ln de statuten wordt verstaan onder: ------------------------------------------ 

----------------------------------------- 

a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in 
artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin 
zodanige accountants samenwerken; ----------------------------------------- 

b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; --------------- 
c. jaarstukken: de balans en een staat van baten en lasten met de toelichting; ---- 
d. Longfonds stichting: de stichting: Longfonds stichting, statutair gevestigd te 

gemeente Amersfoort, met adres: 3818 LE Amersfoort, Stationsplein 127, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 40506839; ---------------------------------------- 

e. maatschappelijk aandeelhouders: donateurs, vrijwilligers en aangeslotenen 
(waaronder in ieder geval begrepen voormalig leden van de Longfonds 
patiëntenvereniging alsook andere personen die zich op dezelfde wijze willen 
verbinden), daaronder begrepen personen met longziekten, hun naasten (onder 
andere partners, ouders, verzorgers, kinderen), en andere personen die een 
bijdrage willen leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting; 

f. meerjarenbeleidsplan: het plan waarin de visie en het beleid voor twee jaren 
of meer jaren wordt vormgegeven; ------------ ------ 

g. raad van toezicht: het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het 
beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting; ----------- 

h. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch 
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat 
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. ------------ 

i. stichting: Longfonds patiëntenorganisatie stichting, statutair gevestigd te 
gemeente Amersfoort. ------------------------------------------------ 

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip 
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of 
woord in en omgekeerd. --------------------------------------------------- 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het 
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. --- 

NAAM EN ZETEL ------------------------------------------------------------------ 
Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting draagt de naam: Longfonds patiëntenorganisatie stichting. --- 
2. De stichting is statutair gevestigd te gemeente Amersfoort. ----------------------------------- 
DO EL -------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 3 ------------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting heeft ten doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met 

longziekten en werkt nauw samen met Longfonds stichting. ----------------- 
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2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ------------------------------------ 

a. de belangenbehartiging van, met en voor mensen met longziekten; ---------------- 

b. de preventie van longziekten; -------------------·------------------------ 

c. het verbeteren van de kwaliteit van zorg van mensen met longziekten; ------------ 

d. het bevorderen van onderlinge ondersteuning ("lotgenotencontact"); --------------- 

e. het uitvoeren van alle activiteiten die kunnen bijdragen aan het bevorderen van 
de doelstelling. Hieronder mede begrepen de belangenbehartiging van de 

gezinsleden van de hiervoor onder a. bedoelde mensen. ------------------------------ 

3. Bij het uitvoeren van activiteiten spelen vrijwilligers binnen de stichting een belangrijke 

rol. De stichting voert daartoe een actief vrijwilligersbeleid. -------------------------- 

4. De stichting hanteert alle overige wettige middelen die kunnen bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde 

middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en 

particulieren inbegrepen. --------------------------------------------------------- 

5. De stichting is een algemeen nut beogende instelling en beoogt niet het maken van 

winst. -------------------------------------------------------------- 
0 RGAN ISA Tl E -------------------------------------------------------------·---------------- 
Arti kei 4 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1 . De stichting kent maatschappelijk aandeelhouders (zijnde mensen met en zonder 

longziekten) in diverse hoedanigheden, waaronder begrepen donateurs, vrijwilligers 
en aangeslotenen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot voormalig leden van de 
Longfonds patiëntenvereniging), een en ander zoals hierna uitgewerkt in artikel 5. ----- 

2. De stichting kent als organen: ----------------------------------------------------------------- 
a. 
b. 

het bestuur; en --------------------------------------------------------------------------- 
de raad van toezicht. ------------------ ------------------------------------------- 

MAATSCHAPPELIJK AANDEELHOUDERS 
Artikel 5 --·--------------------·--- ----------------------------------- 
1. Donateurs, vrijwilligers, patiënten en hun naasten en alle anderszins bij de stichting 

betrokkenen zijn onmisbaar voor de stichting. Het bestuur streeft een transparante 
verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan donateurs, vrijwilligers, patiënten en 
hun naasten en andere belanghebbenden na. Het bestuur stelt hen in de gelegenheid 
hun ideeën en wensen kenbaar te maken. -------------------------------·--- ---- 

2. De stichting kent aangeslotenen, ook wel aan te duiden als "leden", niet zijnde leden 
die vergelijkbare zeggenschapsrechten hebben als bij een vereniging. Het bestuur 
kan besluiten tot toelating van nieuwe (rechts)personen bij de stichting die zich op 
dezelfde wijze willen verbinden. Dit kunnen zijn personen met longziekten, hun 
naasten (onder andere partners, ouders, verzorgers, kinderen), en andere 
(rechts)personen, die een bijdrage willen leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen van de stichting. -----------------------------------------·---- 

BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING; SCHORSING EN ONTSLAG ------------------- 
Artikel 6 -----·----- ---------------------------------- 
1. Het bestuur bestaat uit één natuurlijk persoon. Tot bestuurder van de stichting kan 

slechts worden benoemd een persoon die lid is van het bestuur van de Longfonds 
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stichting is of tegelijktijdig tot lid van het bestuur van het Longfonds wordt benoemd. -- 

2. De bestuurder wordt door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het 

vorenstaande. ----------- ------- ----------------------- 

3. De bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn benoeming van lid van het 

bestuur van de Longfonds stichting. Indien de bestuurder defungeert als lid van het 

bestuur van de Longfonds stichting, defungeert de bestuurder tevens als bestuurder 

van de stichting. Indien de bestuurder is geschorst als lid van het bestuur van de 

Longfonds stichting, wordt de bestuurder tevens geschorst als bestuurder van de 

stichting. -------------------------------------------------------------- 
4. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurder te schorsen of ontslaan. ------------------ 

5. De bestuurder ontvangt geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. -------------------- 
6. Ingeval van ontstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één 

of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen 
personen. De raad van toezicht is bij ontstentenis of belet van de bestuurder verplicht 

zo spoedig mogelijk in de vacature van het bestuur te voorzien. Uitgangspunt hierbij is 

dat de persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid van de raad van 

toezicht is, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd en met algemene stemmen besluit 
hiervan af te wijken. Als een lid van de raad van toezicht tijdelijk voorziet in het bestuur 

van de stichting, dan treedt dit lid voor die periode uit de raad van toezicht. --------------- 

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ----------------------- 
Artikel 7 ---------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is onder toezicht van de raad van toezicht belast met het besturen van de 

stichting. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die 
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ---------------------- 

2. Tot de taken van het bestuur behoort in het bijzonder het vormgeven van het proces 
van invloed geven aan mensen met longziekten en hun naasten alsook de 
verantwoording hierover. ----------------------------------------- 

3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel 
en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. --------------------------------------- 

4. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of 
eventueel verworpen). ------------------------------------------------------ 

5. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn 
voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht.---------------- 

6. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 
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. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan 
tegen derden een beroep worden gedaan. ----------------------------------- 

7. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 
voor besluiten tot: --------------------------------------------------- 
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a. het vaststellen, wijzigen of opheffen van reglementen; --------------------------------- 
b. 

c. 
statutenwijziging; ------------------------------------------------------------------ 

ontbinding van de stichting; ----------------------------------------------------------- 

d. het aangaan van een juridische fusie of splitsing; ---------------------------------------- 

e. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); --------- 

f. het vaststellen, wijzigen of aanpassen van het (meerjaren)beleidsplan en de 
daarbij behorende begroting; ------------------------------------------------------------------ 

9. het wijzigen van bankrelaties 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, die niet of niet volledig in de begroting zijn 

opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te 

boven gaan; -------------------------------------------------------------------------- 

i. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling 
van de stichting; --------------------------------------------------------------- 

j. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van 
strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een 
aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of het 
beëindigen daarvan; ------------------------------------------------------------ 

k. alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte 
bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat 
deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn. ----- 

8. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als 
bedoeld in de leden 6 en 7 beneden een door de raad van toezicht vast te stellen 
grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht 
kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een 
door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te 
zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen. -------------------------- 

BESTUUR; VERGADERING EN BESLUITVORMING ------------------------------------------ 
Artikel 8 --------------------------------------------------------------------- 
1. De besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd. De bestuurder kan zowel 

in, als buiten vergadering, besluiten nemen. ------------------------------------------------------- 
2. Ingeval van een direct of indirect persoonlijk belang van de bestuurder ten aanzien 

van een voorgenomen besluit, dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, 
wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. ------------------------------------------ 

3. De verdere werkwijze van de bestuurder, kan worden uitgewerkt bij reglement dat 
wordt vastgesteld door het bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht 
behoeft. --------------------------------------------------------------------------------- 

VERTEGENWOORDIGING -------------- ---------------------------------- 
Artikel 9 ---------------------------------------------------------------------- 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. -------------------- 
2. Het bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te 
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vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met 

inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. --------------------------- 
RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING EN BENOEMING------------- 
Artikel 10 -------------- 
1 . De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit eenzelfde 

aantal leden als de raad van toezicht van de Langfonds stichting. ------------- 
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Tot 

leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen slechts worden benoemd 
personen die tevens zijn of worden benoemd tot lid van de raad van toezicht van de 
Langfonds stichting. ------------------------------------------------------------------ 

3. De voorzitter van de raad van toezicht van de Langfonds stichting wordt benoemd tot 
voorzitter van de raad van toezicht van de stichting. --------------------------------- 

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de duur van hun benoeming 
als lid van de raad van toezicht van de Langfonds stichting. Indien een lid van de raad 
van toezicht defungeert als lid van de raad van toezicht van de Langfonds stichting, 
defungeert die persoon tevens als lid van de raad van toezicht van de stichting. Indien 
een lid van de raad van toezicht is geschorst als lid van de raad van toezicht van de 
Langfonds stichting, wordt die persoon tevens geschorst als lid van de raad van 
toezicht van de stichting. ------------------------------------------------- 

5. ln geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden 
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn 
ledental te nemen. -------------------------------------------------------------------------------- 
ln geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht blijft 
de raad van toezicht bevoegd en zullen de overblijvende leden/zal het overblijvende 
lid zo spoedig mogelijk voorzien in de vacature(s), tenzij niet in de vacature(s) behoeft 
te worden voorzien omdat de raad van toezicht, met inachtneming van het bepaalde 
in lid 1, het aantal leden van de raad van toezicht te reduceren. ---------------- 
Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht en/of het geheel ontbreken 
van leden van de raad van toezicht kan door het meest gerede afgetreden lid van de 
raad van toezicht, op verzoek van het bestuur, met inachtneming van het in deze 
statuten bepaalde, een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd, die op 
zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de raad van toezicht. ---- 

6. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door 
de raad van toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, wegens onder 
meer: ------------------------------------------------------------------- 
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; ----------------------------- 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; --------------------------------- 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn 

handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. ----- 
Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in een 
vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen 
bijstaan door een raadsman. -------------------------------------------------------- 

7. De schorsing van een lid van de raad van toezicht kan eenmaal of meer malen 
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worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie 

maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing 

of tot handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie 

maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot 

handhaving van de schorsing wordt genomen. -------------------------------------- 

8. Het besluit van de raad van toezicht tot schorsing en/of ontslag kan slechts worden 
genomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen 

in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van 
toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing en/of ontslag wordt besproken, 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als 

bedoeld in dit lid aan de orde wordt gesteld, niet alle leden van de raad toezicht, met 

uitzondering van het lid wiens schorsing en/of ontslag wordt besproken, aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste 

vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden ter vergadering, met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen 

besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -------------------------- 
9. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch 

onmiddellijk. ----------------------------------------------------------------------- 

10. De raad van toezicht kan adviserende commissies van de raad van toezicht instellen. 

Wanneer een commissie is ingesteld, legt de raad van toezicht de taken- en 

bevoegdheden, alsmede de wijze van functioneren van de betreffende commissie 

nader vast in een reglement.---------- ------------------------------- 
RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ------------------------------ 
Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------- 
1 . De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat 
het bestuur met raad en advies terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de 
werkzaamheden welke hem in deze statuten en het raad van toezicht reglement zijn 
opgedragen. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. De raad van toezicht controleert regelmatig en aantoonbaar de uitvoering van het 
(meerjaren)beleidsplan (de realisatie van de doelstellingen, de programma's en de 
activiteiten van de stichting). --------------------------------------------------------------------------- 

3. De raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak: ------------------------------ 
er op toe te zien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet; ---------------- 
periodiek en aantoonbaar de uitvoering van het proces van invloed geven aan 
mensen met longziekten of hun naasten en de verantwoording daarvan 
controleren; ---------------------------------------------------------------------------- 
het al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur en er op toe zien dat 
rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover 
verantwoording wordt afgelegd; ---------------------- ---------------------- 
het benoemen van de accountant; ------------------ 
werkgever te zijn van het bestuur; ------------------------------------------ 

--------------------- 
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het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur; en -------------------- 

zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht. ----- 

4. De raad van toezicht streeft een open aanspreek- en benadercultuur binnen de 
organisatie na en betrekt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de 

rechten en bevoegdheden van de maatschappelijk aandeelhouders. ----- 
5. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten 

tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. 

6. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een daartoe 

genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht 

gemachtigde leden, 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. ---------------- 
RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN WERKWIJZE ------------------ 
Artikel 12 -------------------- ---------------------------------------------------- 
1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. --------- ---- 
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens bijzondere omstandigheden, 

door de voorzitter of het bestuur, ten minste tien dagen tevoren, de dag van de 
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk aan alle leden van 
de raad van toezicht. ----------------------------------------------------------------- 

3. leder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ---- 
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten 
van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal 
leden van de raad van toezicht aanwezig is. ---------------------------------------------- 
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen 
niettemin geldige besluiten worden genomen, met algemene stemmen in een 
vergadering waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig 
is en alle leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd 
het bepaalde in lid 8. -------------------------·--- ·------------------------------------ 
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. ------------- 

4. Het bestuur woont de vergadering van de raad van toezicht bij tenzij de raad van 
toezicht anders besluit. Het bestuur heeft een adviserende stem. ---·----- 

5. Indien een lid van de raad van toezicht inzake enige besluitvorming in de raad van 
toezicht een belang heeft dat strijdig is met dat van de stichting, dient het betreffende 
lid dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht en zal het betreffende 
lid niet kunnen deelnemen aan de beraadslagingen daarover en over dat onderwerp 
geen stem kunnen uitbrengen. De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee 
ter bepaling of het vereiste quorum voor de besluitvorming is behaald. -------------------- 

6. Indien alle leden van de raad van toezicht inzake enige besluitvorming in de raad van 
toezicht een belang hebben dat strijdig is met dat van de stichting, wordt het besluit 
schriftelijk genomen, onder vermelding van de overwegingen die aan het besluit ten 
grondslag liggen. ------------------------------------------------------------------------ 
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7. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een 
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die 

aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad 

van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander 

communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits 

dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende 

leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad 

van toezicht wordt verstaan. ----------------------------------------- 

8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van 

de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en 

geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan 
genomen, indien de volstrekte meerderheid, dan wel de statutaire vereiste grotere 

meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel 
hebben verklaard. De bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit 

blijkt, worden bij het notulenregister van de raad van toezicht bewaard. ----------- 

9. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft in 

een door de raad van toezicht vast te stellen reglement van de raad van toezicht. ----- 
ONVERENIGBAARHEDEN EN NEVENFUNCTIES ---------------------------- 
Arti kei 13 -------------------------------------------------------------------------------- 
1. Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen de bestuurder en de leden van 

de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties 
bestaan. ------------------------------------------------------------------------------- 

2. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen. -- 
Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling, tegenstrijdige belangen dan wel 
belangenverstrengeling tussen een bestuurder en de stichting of een lid van de raad 
van toezicht en de stichting wordt voorkomen. ln een reglement wordt nader 
uitgewerkt in welke gevallen sprake is van tegenstrijdige belangen of 
be I ange nv ers tren gel in g . ------------------------------------------------------------------------- 

3. De bestuurder of een lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) 
tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling aan de voorzitter van de raad van 
toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. ln het geval van (mogelijke) 
tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter van 
de raad van toezicht, dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. --------------------- 

4. De raad van toezicht is bevoegd te besluiten of sprake is tegenstrijdige belangen of 
belangenverstrengeling. Indien hier sprake van is vindt besluitvorming plaats conform 
het bepaalde in artikel 8 lid 2 respectievelijk artikel 12 lid 5 van de statuten. -------------- 

5. Een persoon met wie naar het oordeel van de raad van toezicht tegenstrijdige 
belangen of belangenverstrengeling - anders dan tijdelijke of incidentele - bestaat dat 
onverenigbaar is met de functie van bestuurder of met het lidmaatschap van de raad 
van toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn. ------------------------ 

6. De bestuurder en de leden van de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, 
geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen 
enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen 
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aan of overeenkomsten met de stichting. ------------------------------------- 
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN ------------------------------------------------- 
Artikel 14 -------------------- 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --------- 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. ------------------------------------------------------- 

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 
Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het 
afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport 
van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. ---------------------- 

4. De accountant wordt benoemd door de raad van toezicht en brengt gelijkelijk aan het 
bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. ----------------- 

5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het 
bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan 
door de bestuurder en de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening 
van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gedaan. ------- 

6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden 
gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren. --------------------------------- 

(MEERJAREN)BELEIDSPLAN EN (MEERJAREN)BEGROTING ----------------------------------- 
Arti kei 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur stelt een (meerjaren)beleidsplan met een bijbehorende begroting op, legt 

dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht en stelt daarna vast. -------------------- 
2. Het (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling, 

bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een 
omgevingsanalyse. Het (meerjaren)beleidsplan bevat de uitgangspunten voor 
voorlichting, (de wijze van) fondsenwerving, het beheer van het vermogen en 
doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces 
van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling werven en 
toewijzen van middelen. ------------------------------------------------- 

3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het 
(meerjaren)beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het 
(meerjaren)beleidsplan zo nodig bij als de actualiteit daarom vraagt. ---------------------- 

REG LEM ENTEN/COMMISSIES ---------------------------------------------------------- 
Arti kei 16 --------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één 

of meer reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen waarin die 
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Na vaststelling 
van een reglement wordt terstond een exemplaar aan de raad van toezicht verstrekt. - 

2. De raad van toezicht stelt het raad van toezichtreglement en reglementen van raad 
van toezichtcommissies (auditcommissie en remuneratiecommissie en eventueel 
andere raad van toezichtcommissies) zelf vast. Na vaststelling van een reglement 
wordt terstond een exemplaar aan het bestuur verstrekt. 
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3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ------------------- 
4. Voorts is het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 

bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. Alsdan worden de 
samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald. --- 

STATUTENWIJZIGING ------------------------ ----------------------------------- 
Arti kei 17 ---------------------------------------- --------------------------------- 
1. Het bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de statuten te 

wijzigen. Alvorens een besluit tot statutenwijziging wordt genomen, wordt de 
meedenkgroep governance in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de 
voorgenomen wijziging van de statuten. ---------------------------------------------------- 

2. Het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van statutenwijziging behoeft een 
meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste drie vierde van het aantal 
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -------------------------- 
Zijn in een vergadering waarin het voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt 
gesteld, niet drie vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of 
vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste 
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan, mits ten 
minste meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van 
toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig 
uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden 
genomen. ------------------------------ ------------------------------------ 

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de 
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. De bestuurder is bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden. De 
bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige 
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door 
de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. --------------------------------- 

5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of 
ju rid i sehe s p I its ing. ---------------------------------------------------------------- 

6. ln geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van 
de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van 
de stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming 
van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was 
voorgeschreven. -------------------- 

0 NTB IND ING EN VER EFFENING ---------------------------------------------------------- 
----------------------------------- 

Artikel 18 ------------------------ ----------------------------------- 
1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 

17 lid 1 en lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. --------------- 
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2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. ln stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet 

aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. ---------------------------------- 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur of een door het bestuur, na goedkeuring 

van de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). --- 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht. -------------------------- 

5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, na 

voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende 
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een 

buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt 
en die een gelijksoortige doelstelling heeft. ------------------------------------- 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting 
gedurende de daartoe in de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die 

daartoe door de vereffenaars is aangewezen. 
ONVOORZIENE GEVALLEN ----------------------------------------------- 
Arti kei 19 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------- 

ln alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. ----- 
OVERGANG SB EP ALI NG ----------------------------------------------------------------------------- 
Art i kei 20 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
ln afwijking van het bepaalde in artikel 1 O lid 1 en lid 2 van deze statuten kan de raad van 
toezicht tot uiterlijk één januari tweeduizend achttien bestaan uit één extra persoon die niet 
lid is van de raad van toezicht van de Longfonds stichting. -------------------------------------------- 
5 I otverkl a ring ------------------------------------------------------------------------------ 
Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment 
onmiddellijk gelegen na het passeren van deze akte van omzetting, tevens houdende 
statutenwijziging: ----------------------------------------------------------------------------------- 
1. het boekjaar van de vereniging als gevolg van de omzetting niet wordt doorbroken en 

mitsdien eindigt per éénendertig december tweeduizend zestien; --------------------------- 
2. het bestuur van de stichting wordt gevormd door: ---------------------------------------- 

de heer Michael Rutger Rutgers, geboren te Den Haag op tweeëntwintig april 
negentienhonderd zevenenvijftig; ---------------------------------------------------- 

3. de raad van toezicht wordt gevormd door dezelfde leden als de leden van de raad van 
toezicht van de Longfonds stichting, te weten: ---------------------------------------- 
(i) mevrouw Patricia Petronella Clara Wilhelmina Huijbregts, geboren te Reusel 

op zevenentwintig oktober negentienhonderd zesenzestig; ------------------- 
(ii) mevrouw Jacqueline Springvloet Dubbeld-van de Schraaf, geboren te 

Rotterdam op acht december negentienhonderd vijfenzeventig; --------------------- 
(iii) de heer Johannes Stellingsma, geboren te Sneek op dertien december 

negentienhonderd zesenvijftig; ----------------------------------------------------- 
(iv) mevrouw Juliette Josepha Caesarine Maria Rooijmans-Rietjens, geboren te 

Zeist op achttien maart negentienhonderd vierenzestig; 
(v) de heer Alexander Petrus Walterus van Eijndhoven, geboren te Eindhoven op 
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zestien februari negentienhonderd zeventig; --------------------------------- 
(vi) de heer Ernst August Kleijnenberg, geboren te Den Haag op vijf maart 

negentienhonderd éénenvijftig; --------------------------------------- 
(vii) de heer Gerard Albert de Haan, geboren te Meppel op vijftien februari 

negentienhonderd drieënzestig; en ----------------------------------------------- 
(viii) de heer Johannes Franciscus van Hees, geboren te Utrecht op tweeëntwintig 

april negentienhonderd vierenveertig. ---------------------------------------- 
Verklaring artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek ------------------------------------- 
Ik, notaris, verklaar dat de rechterlijke machtiging is verleend op het ontwerp van deze akte. 
Slot akte ------------------------------------------------------------------------------- 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------- 
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die 
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de 
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ------------------------- 

(w.g. de verschenen persoon en de notaris) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

AFSCHRIFT _60014212/1970107 _ 1/Akte omzetting, tevens houdende statutenwijziging 
Longfonds patiëntenvereniging, na omzetting en statutenwijziging: 
Longfonds patiëntenorganisatie stichting 

13 



zestien februari negentienhonderd zeventig; 
(vi) de heer Ernst August Kleijnenberg, geboren te Den Haag op vijf maart 

negentienhonderd éénenvijftig; -------------------------------------- 
(vii) de heer Gerard Albert de Haan, geboren te Meppel op vijftien februari 

negentienhonderd drieënzestig; en -------------------------------------------------- 
(viii) de heer Johannes Franciscus van Hees, geboren te Utrecht op tweeëntwintig 

april negentienhonderd vierenveertig. ------------------------------------------------------ 
Verklaring artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek------------------------------------------- 
Ik, notaris, verklaar dat de rechterlijke machtiging is verleend op het ontwerp van deze akte. 
Slot akte - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ ----------------- 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ------- ------------------ 
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die 
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de 
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ------------------------------------------------------- 

(w.g. de verschenen persoon en de notaris) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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