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AKTE VAN FUSIE

(" W e rkg ev e rsv e re n i g i n g Zorg Zij nW e rkt e n Ve re ni gi ng Ca re 2Ca re" I

Op éénendertig augustus tweeduizend éénentwintig, is voor mij, mr. Tessa Mirella -
't Hart, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van, mr. 

-Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging-
Rotterda m, verschenen :

Caroline Elaine Kooijman-Hoegee, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten en -

notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te Oostflakkee op 
-vijfentwintig mei negentienhonderd achtentachtig, te dezen handelend als

sch rift elijk gevolmachtigde van

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Werkgeversvereniging
ZorgZijnWerkt, statutair gevestigd in de gemeente Zoetermeer, met adres'-
Louis Braillelaan 100, 27Lg EK Zoetermeer, en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 56187963, hierna te noemen: de Verkrijgende -
Vereniging;

2. Neeltje Suzanna Dekker, wonende te Schiehavenkade 298,3024EZ
Rotterdam, geboren te Terneuzen op zestien november negentienhendsrfl 

-drieënzestig, houdster van een Nederlands paspoort met nummer NU3F8R916,

afgegeven te Rotterdam op tweeëntwintig maart tweeduizend achttien, van de

Nederlandse nationaliteit, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, hierna -
te noemen: de Bestuurder, die bij het verlenen van de volmacht handelde als -
bestuurder van de Verkrijgende Vereniging, en als zodanig op grond van artikel
19 lid 3 van de statuten van de Verkrijgende Vereniging bevoegd is om de
wijziging van de statuten van de Verkrijgende Vereniging in onderhavige akte -
te doen verlijden; en

3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Care2Care t 

-
statutair gevestigd in de gemeente Zoetermeer, met adres: Louis Braillglsan 

-IOO,2719 EK Zoetermeer, en ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 29O49O4L, hierna te noemen: de Verdwijnende Vereniging,

de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging, hierna gezamenlijk te -
noemen: de Fuserende Verenigingen
De comparant, handelend als gemeld, heeft verklaard bij deze akte een fusie in de -
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zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen tussen -
de Fuserende Verenigingen als gevolg waarvan de Verdwijnende Vereniging
ophoudt te bestaan en de Verkrijgende Vereniging het vermogen van de
Verdwijnende Vereniging onder algemene titel verkrijgt, hierna te noemen; ds 

-fusie.
De comparant, handelend als gemeld, heeft daartoe het volgende verklaard:
Hoofdstuk l. Vereisten
Aan de volgende vereisten voor het aangaan van de fusie is voldaan
1. geen van de Fuserende Verenigingen is ontbonden;
2. geen van de Fuserende Verenigingen verkeert in staat van faillissernsnt ef 

-heeft surseance van betaling aangevraagd; en

3. er zijn geen personen die anders dan als lid een bijzonder recht jegens de 

-
Verdwijnende Vereniging hebben, zoals een recht op uitkering van winst of tot -

het nemen van aandelen als bedoeld in artikel 2:320 lid 1 Burgerlijk Wetboek. -
Hoofdstuk ll. Voorbereiding.
Ter voorbereiding van de fusie is het navolgende verricht:
1. Door de besturen van de Fuserende Verenigingen is een voorstel tot fusie als -

bedoeld in artikel 2:3L2 Burgerlijk Wetboek opgesteld, welk voorstel (zonder -
bijlagen), als BIJLAGE 1, aan deze akte wordt gehecht.

2. Het voorstel tot fusie is ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende -
Verenigingen, met uitzondering van Arnolda Sebastiana Borsboom, die ten 

-tijde van het ondertekenen van het voorsteltot fusie wegens ziekte langere tijd
afwezig was en niet in staat was om te tekenen
Geen van de Fuserende Verenigingen kent een raad van toezicht.

3. De besturen van de Verdwijnende Verenigingen hebben gezamenlijk een 

-
schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:3L3lid 1 Burgerlijk Wetboek-
opgesteld, welke toelichting, als BIJLAGE 2, aan deze akte wordt gehecht.

4. Het laatste boekjaar van elk van de Fuserende Verenigingen waarover een 

-jaarrekening is vastgesteld, is geëindigd op éénendertig december
tweeduizend twintig.
Aangezien het voorstel tot fusie voor één julitweeduizend éénentwintig,
derhalve minder dan zes maanden na het verstrijken van het in de vorige 2in 

-bedoelde boekjaar is neergelegd, behoefde met betrekking tot elk van de
Fuserende Verenigingen geen tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in -
artikel 2:3L3lid 2 Burgerlijk Wetboek, te worden opgesteld

5. Op negen junitweeduizend éénentwintig hebben de Fuserende Verenigingen -
de stukken als bedoeld in artikel 2:3L4lid L Burgerlijk Wetboek langs

elektronische weg bij het handelsregister openbaar gemaakt

6. Op tien juni tweeduizend éénentwintig hebben de besturen van de Fuserende -
Verenigingen de stukken als bedoeld in artikel 2:3L4lid 2 Burgerlijk Wetboek -
ten kantore van deze Fuserende Verenigingen ter inzage neergelegd yser 6ls 

-
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personen genoemd in artikel 2:3L4lid 2 Burgerlijk Wetboek en wel gedurende -
de aldaar voorgeschreven termijn. Deze stukken zullen gedurende zes 

-

maanden na de totstandkoming van de fusie ten kantore van de Verkrijgende -
Vereniging ter inzage liggen voor de leden en voor hen die een bijzonder recht -
jegens de rechtspersoon hebben

7. Op tien juni tweeduizend éénentwintig hebben de Fuserende Verenigingen 

-overeenkomstig artikel 2:3!4lid 3 Burgerlijk Wetboek aangekondigd in h91-
dagblad Trouw dat de in sub 5 en sub 6 bedoelde nederleggingen hebben 

-plaatsgehad, van welke aankondiging blijkt uit een kopie van een gedeelte van -
het dagblad Trouw van die datum dat, als BIJLAGE 3. aan deze akte wordt
gehecht

8. De Fuserende Verenigingen hebben noch een ondernemingsraad, noch een 
-medezeggenschapsraad of werknemersvereniging die werknemers van de 

-Fuserende Verenigingen onder haar leden telt.
9. De stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek hebben, ssnfsrrn 

-opgave van het handelsregister en opgave van de Fuserende Verenigingêfl, 

-gedurende de in de wet voorgeschreven termijn ter inzage gelegen bij het 

-handelsregister respectievelijk ten kantore van de Fuserende Verenigingen. 
-Vorenbedoelde verklaring van het handelsregister wordt, als BIJLAGE 4, aan 
-deze akte gehecht.

Van vorenbedoelde verklaringen van de Fuserende Verenigingen blijken uit 
-hierna te noemen schriftelijke mededelingen van de besturen van de

Fuserende Verenigingen genoemd in sub 12.

10. Op dertien julitweeduizend éénentwintig heeft de Griffier van de Rechtbank te
Den Haag een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeiser in

verzet is gekomen tegen het voorstel tot fusie, welke verklaring, als BIJLAGE 5

aan deze akte wordt gehecht

L]-. a Op vijftien juli tweeduizend éénentwintig heeft de algemene vergadering -
van de Verkrijgende Vereniging overeenkomstig het voorstel tot fusie tot -
de fusie besloten, waarvan blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die -
vergadering dat, als BIJLAGE 6 aan deze akte wordt gehecht.

b. Op vijftien juli tweeduizend éénentwintig heeft de algemene vergadering -
van de Verdwijnende Vereniging overeenkomstig het voorstel tot fusie tot -

de fusie besloten, waarvan blijkt uit het schriftelijk ledenbesluit dat, 315 

-BIJLAGE 7 aan deze akte wordt gehecht

L2. De relevante mededelingen van de besturen van de Fuserende Verenigingen -
omtrent de fusie blijken uit schriftelijke mededelingen van de besturen van de -
Fuserende Verenigingen, welke documenten, als BIJLAGE 8 en BIJLAGE 9, aan -
deze akte worden gehecht.

Hoofdstuk lll. Totstandkoming van de fusie.
Alle handelingen, die de wet en de statuten van de Fuserende Verenigingen voor-
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totstandkoming van de fusie vereisen, zijn verricht. Derhalve is de fusie tot stand 
-gekomen. Zij wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop deze akte is 
-verleden, derhalve op één september tweeduizend éénentwintig, hierna te 

-
noemen: de fusiedatum
Hoofdstuk lV. Rechtsgevolgen van de fusie.
Omtrent de rechtsgevolgen van de fusie stelÍen partijen vast dat:
L. de Verdwijnende Vereniging als gevolg van de fusie ophoudt te bestaan met 

-ingang van de fusiedatum;
2. de Verkrijgende Vereniging met ingang van de fusiedatum het vermogen van -

de Verdwijnende Vereniging onder algemene titel verkrijgt; en

3. met ingang van één januari tweeduizend éénentwintig de Verkrijgende 

-
Vereniging de financiële gegevens van de Verdwijnende Vereniging in [3s1-
eigen jaarrekening zal verantwoorden. Het laatste boekjaar van de

Verdwijnende Vereniging is derhalve conform het bepaalde in artikel 2:32L 

-lid 1 Burgerlijk Wetboek geëindigd op éénendertig december tweeduiTsni 

-twintig.
Hoofdstuk V. Statutenwijziging.
De comparant heeft voorts verklaard dat op vijftien juli tweeduizend éénentwintig -
de algemene vergadering van de Verkrijgende Vereniging tevens heeft besloten de -
statuten van de Verkrijgende Vereniging in het kader van de fusie te wijzigen, van -
welk besluit eveneens blijkt uit voornoemd uittreksel uit de notulen van die
vergadering genoemd in sub 11.a.

De comparant verklaarde namens de Bestuurder tegelijkertijd met het van kracht -
worden van de fusie de statuten van de Verkrijgende Vereniging conform het aan -
het voorstel tot fusie gehechte concept zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel-
komen te luiden als volgt:
,ícr^?t trEtl

HOOFDSTUK I.

Naam en zetel. Werkgebied.
Artikel 1. Naam en zetel.
L. De vereniging draagt de naam:

Werkgeversveren igi ng ZWconnect.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer
3. Het werkgebied van de vereniging omvat de volgende gemeenten: Hillegoffi, -Lisse,Teylingen,Noordwijk,Katwijk,oegstgeest,Leiden,LeiderdorP,-

Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn,

Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Gouda, Zuidplas, Waddinxveêfl, 

-
Lansingerland, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, 

-Voorschoten, Wassenaar, Den Haag, Rijswijk, Delft, Westland, Midden--
Delfland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam,

casu quo de gemeenten die te eniger tijd (mogelijk) door gemeentelijke 

-
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herindeling of uitbreiding daarvoor in de plaats komen, hierna aan te duiden -als: het Werkgebied
HOOFDSTUK II.

Doel.
Artikel2. Doel.
L. De vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen van de samenwerking tussen de leden op het terrein van -
arbeidsmarkt en personeelsvoorziening;

b. het ontwikkelen van producten en diensten en het uitvoeren van 

-

projecten die een bijdrage leveren aan duurzaam arbeidsmarktbeleid; 

-c. het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het bereiken van een 

-adequate personeelsvoorziening in de zorg- en welzijnssector in het
Werkgebied;

d. het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden in de regionale -

arbeidsmarkt en personeelsvoorziening en het coórdineren van

beleidsvorming;
e. het stimuleren van de leden om invulling te geven aan het begrip goed 

-werkgeverschap;
f. het verbeteren van de beeldvorming en het imago over werken en leren in

zorg en welzijn,
met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die 

-
daarmede direct of indirect verband houden, alles in de meest ruime 7in js5 

-woords
2. De vereniging beoogt niet het maken van winst
3. De vereniging houdt bij het besteden van haar vermogen rekening mst is 

-vermogensklem als bedoeld in artikel 22

HOOFDSTUK III.
Leden. Ledenregister. Jaarlijkse bijdrage. Verplichtingen van de leden. Beëindiging
lidmaatschap.
Artikel3. Leden.
L. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn rechtspersoonlijkheid bezittende -

zorg- en welzijnsorganisaties en de daarmee verwante rechtspersoonlijkheid -bezittende instellingen of daaraan gerelateerde onderwijsorganisaties, die met
hun hoofdvestiging of nevenvestiging gevestigd zijn in het Werkgebied en

binnen het Werkgebied activiteiten verrichten
2. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur beslist 

-omtrent de toelating van leden en legt daarover verantwoording af aan de 

-algemene vergadering. De criteria voor toelating worden vastgelegd in het 

-huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 19. Bij niet toelating door het 
-bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten

5
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Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn 

-opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur -
bekend is.

Artikel 5. Jaarlijkse bijdragen. Verplichtingen van de leden.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de -

hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De 

-leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende -
bijdrage betalen.

2. ln het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 19 kunnen aan de leden -verplichtingen die zijtegenover de vereniging hebben, worden opgelegd.
Artikel 6. Beëindiging lidmaatschap.
L. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging.

2. Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen, met
inachtneming van het bepaalde in lid 4

3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur krachtens besluit van

de algemene vergadering en is slechts mogelijk:
a. indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van artikel 3 -

lid L;

b. indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden hgt 

-lidmaatschap te laten voortduren
Een besluit tot opzegging op grond van het bepaalde onder c kan door ds 

-
algemene vergadering slechts worden genomen met twee/derde meerderheid -

van de uitgebrachte stemmen
4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden

Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een

boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste zes -
maanden vóór het einde van een boekjaar. ln afwijking van het vorenstaande -
kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van -
het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld -
tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen
in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd

HOOFDSTUK IV.

Bestuur.

6
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1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zes (6) natuurlijke
personen. Ten minste zes (6) bestuurders moeten werkzaam zijn in of 

-

anderszins verbonden zijn met de zorg- en welzijnssector en daarnaast kan er -
één (1) bestuurder zijn die werkzaam is in of anderszins verbonden is met de -
onderwijssector. Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming vsn hs1-
minimum, door de algemene vergadering vastgesteld

2. De bestuurders wijzen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een -
secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide

laatsten een secretaris-pen n ingmeester

3. Het bestuur maakt een profielschets voor haar omvang en samenstelling op, 
-rekening houdend met een gezonde geografische en branche-evenwichtige 

-verdeling van de leden, welke profielschets door de algemene vergadering 

-wordt vastgesteld. ln afwijking van het bepaalde in de vorige zin kan de 

-
profielschets onderdeel zijn van (een bijlage bij) het huishoudelijk reglement -
als bedoeld in artikel 19

4. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit een bindende 

-
voordracht van het bestuur in een vergadering benoemd, rekening houdend 

-met de in het vorige lid genoemde profielschets

ln vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien

5. Steeds wanneer ingevolge het vorige lid een bindende voordracht rnesl 

-
worden gedaan door het bestuur, zal het bestuur die voordracht tijdig
opmaken voor de behandeling in de algemene vergadering waarin de 

-

benoeming aan de orde komt. lndien het bestuur niet, of niet tijdig, een 

-
bindende voordracht doet, is de algemene vergadering vrij in de benoeming. -6. De algemene vergadering kan aan de bindende voordracht het bindend 

-
karakter ontnemen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte-
stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

lndien de algemene vergadering besluit aan een bindende voordracht het 

-bindend karakter te ontnemen, wordt het bestuur opnieuw in de gelegenheid -
gesteld een bindende voordracht te doen.

7. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een 
-aftredende bestuurder is maximaal één keer herbenoembaar

8. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst.

9. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd
10. Aan de bestuurders kan een beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. -
Artikel 8. Vergadering en besluiten.
1.BestuursvergaderingenwordengehoudenWanneertenminste{u7gg-

bestuurders dit wenselijk achten
2. De oproep tot de vergadering geschiedt door de door het bestuur i2srgsg 

-
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aangewezen bestuurder en geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen

tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend. -3. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda. -
4. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle 

-
besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

5. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de _
bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is

Een bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot -
het uitbrengen van zijn stem

6. lndien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over slls 

-onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene
stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van 

-
vergaderingen niet in acht genomen

7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien .

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is 

-met het belang bedoeld in artikel 9 lid 1. Wanneer hierdoor geen

bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen desp ds 

-algemene vergadering.
8. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij iisn5 

-
ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter. Bij ontbreken van de

voorzitter en de vice-voorzitter wordt de bestuursvergadering geleid door een -
door de aanwezige bestuurders aan te wijzen plaatsvervanger.

9. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden issp ds 

-secretaris of een door het bestuur daartoe aan te wijzen functionaris. 

-

Deze notulen worden in de daaropvolgende bestuursvergadering vastgesteld -
en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en degene die het
besprekingsverslag heeft gered igeerd

L0. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het
bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video -
conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende -
bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname 

-aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergaderin

aanwezrg zun

1L. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben
ingestemd. lnstemming met de wijze van besluitvorming kan langs

elektronische weg plaatsvinden.

ln geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk
uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens
voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de -
bestuurders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. pg 

-
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stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
De leden 4 en7 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van

het bestuur buiten vergaderin
12. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen

van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 9. Taken en bevoegdheden.

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

2. Het bestuur is, doch uitsluitend met inachtneming van het in lid 3 bepaaldg, 
-bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden -

of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, 

-waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
-zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld -

van een derde verbindt.
3. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene

vergadering voor het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in lid 2.

Artikel 10. Vertegenwoordiging.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuuldsr5 
-gezamenlijk handelend

3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan de directeur als -
bedoeld in artikel L2, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, -
om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -

Artikel 11. Ontstentenis en belet.
lngevalVanontstentenisofbeletvanéénofmeerbestuurdersnemende-
overblijvende bestuurders, of neemt de overblijvende bestuurder, het gehele

bestuur waar
ln geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders is de persoon dis dssrtsg 

-door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur vsn ig 
-vereniging belast

lngeval van ontstentenis van alle bestuurders neemt de in de vorige zin bedoelde -
persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitisvg 

-
voorziening te doen treffen
Onder belet wordt ten deze verstaan:
(i) schorsing;
(ii) ziekte; of
(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 vereniging -
heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een 

-
9



a ndere termijn vaststelt.
De persoon die bij ontstentenis of belet van alle bestuurders door de algemene 

-vergadering is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat -
deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. 

-

Artikel 12. Directeur.
L. Het bestuur doet zich ter zijde staan door een directeur.

De directeur wordt benoemd door het bestuur dat tevens de 

-

arbeidsvoorwaarden vaststelt.
2. De directeur kan door het bestuur worden geschorst en ontslagen.
3. De directeur heeft de taken en bevoegdheden die de directeur bij de

aanstelling uitdrukkelijk zijn toegekend en is gebonden aan de door het bestuur
opgestelde d irectie-instructie.

4. Tenzij het bestuur anders besluit, woont de directeur de vergaderingen van het
bestuur bij en geeft de directeur daarin alle relevante inlichtingen en gegevens.

HOOFDSTUK V.

Boekjaar. Rekening en verantwoording.
Artikel 13. Boekjaar.
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en

verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken

HOOFDSTUK VI.

Algemene vergadering.
Artikel 14. Algemene vergadering.
1. De algemene vergaderingen worden gehouden binnen een straal van vijftig 

-(50) kilometer van de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een 

-
algemene vergadering de jaa rvergadering gehouden.

3. ln de jaarvergadering brengt het bestuur een bestuursverslag uit over zijn in 
-het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat

van baten en lasten ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene
vergadering strekt het bestuur tot decharge voor zijn beleid voor zover dat uit -
die stukken blijkt.

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit -
wenselijk acht of ten minste twee leden dit verzoeken
lndien het bestuur binnen vier weken aan bedoeld verzoek geen gevolg heeft -
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze

10
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waarop het bestuur zelf de algemene vergadering bijeenroept
Artikel 15. Bijeenroeping.
1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,

onverminderd het bepaalde in artikel 14lid 4.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden 7s215 is2g 
-zijn vermeld in het ledenregister. Bij de oproeping dienen de te behandglsn 
-onderwerpen te worden vermeld.

2. De oproeping geschiedt op een termijn van ten minste vijftien dagen, de dag -van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
lndien in een algemene vergadering een voorsteltot benoeming van een 

-
bestuurder wordt gedaan dient de oproeping ten minste vijftien werkdagen 

-voor de dag van de algemene vergadering plaats te vinden, teneinde het 

-
bestuur overeenkomstig artikel T lid 4 in de gelegenheid te stellen personen 

-voor benoeming voor te dragen
Artikel 16. Besluitvorming.
1. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven besluit de 

-algemene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.
2. a. Het aantal stemmen dat een lid dat een zorg- of welzijnsorganisatie is of -

een daarmee verwante rechtspersoonlijkheid bezittende instelling kan 

-uitbrengen, is gerelateerd aan het aantal "fulltime-equivalents" (fte), 

-hierna ook te noemen: fte, van de instelling en/of zorgorganisatie van dat -
lid, overeenkomstig het hierna bepaalde
- minder dan vijfentwintig (25)fte: éen (1) stem;
- ten minste vijfentwintie (25) fte en minder dan vijftig (50) fte:twee 

-stemmen;
- ten minste vijftig (50)fte en minder dan honderd (100)fte: drie (3)-

stemmen;
- ten minste honderd (100)fte en minder dan tweehonderdvijftie (250)-

fte: vier (4) stemmen;
- ten minste tweehonderdvijftig (250)fte en minder dan vijfhonderd 

-(500) fte: vijf (5) stemmen;
- ten minste vijfhonderd (500) fte en minder dan duizend (1.000)fts; 

-zes (6)stemmen;
- ten minste duizend (1.000)fte en minder dan tweeduizend (2.000)fte:

zeven (7)stemmen;
- ten minste tweeduizend (2.000) fte en minder dan vierduizend (4.000)

fte: acht (8)stemmen; en

- ten minste vierduizend (4.000)fte: negen (9) stemmen
Het aantal fte van de instellin g en/oÍ zorgorganisatie van een lid vve;i1 

-jaarlijks vastgesteld op basis van de gegevens uit de jaarrekening van het -
daaraan voorafgaande boekjaar van dat lid
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b. Het aantal stemmen dat een lid dat een onderwijsinstelling is, kan

uitbrengen, is vier (4) stemmen
3. ledere bestuurder heeft het recht om de algemene vergadering bij te wonen. -

De bestuurders hebben als zodanig daarin een raadgevende stem.
4. Een lid kan haar afzonderlijke bestuurders of andere functionari55gn [innsn 

-haar organisatie schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van haar 

-stem.
5. lndien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de

mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemreshl 

-door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i)-
de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals -
de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden
bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks
kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze

mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de

beraadslagingen
6. lndien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen -

stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 

-
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste 

-dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e--
mailadres
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene 

-

vergadering worden uitgebracht
Artikel 17. Voorzitter. Notulen.
7. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en -

bij diens ontstentenis en afwezigheid, de vice-voorzitter. Bij ontbreken van de -
voorzitter en de vice-voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te
wijzen bestuurder op als voorzitter tenzij de algemene vergadering ande;s 

-besluit
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door het [g5f t]u1-

aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter
van de vergadering en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen -ondertekend. De notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering-
ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Artikel 18. Besluitvorming buiten vergadering.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

-bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 315 
-een besluit van de algemene vergadering. De stemmen kunnen bij zodanig besluit -

alleen schriftelijk worden vastgelegd
De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid
gesteld om over het voorstel advies uit te brengen
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HOOFDSTUK VII.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 19. Huishoudelijk Reglement.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, op voorstel-
van het bestuur. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en -
de statuten.
HOOFDSTUK VIII.
Statutenwijziging. Ontbinding.
Arti kel 20. Statutenwijziging.
1. Een besluit tot statutenwijziging kan in een algemene vergadering worden 

-genomen, welke daartoe speciaal is opgeroepen met de mededeling dat een 
-statutenwijziging zal worden voorgesteld

2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een

meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachfs 

-
stemmen

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat hiervan een notariële akte -

is opgemaakt. Tot het doen van verlijden van die akte is iedere [s5turipisr 

-bevoegd
Artikel 21. Ontbinding.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken

en bescheiden aangewezen
2. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid -

van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. 

-

3. Voor zover de algemene vergadering geen andere vereffenaars benoemt 

-
treden de bestuurders als zodanig op ter vereffening van het vermogen van de -

verenrgrng.

4. Een batig saldo wordt door de vereniging besteed aan de financiering van 

-activiteiten die bijdragen aan een goede personeelsvoorziening voor de zorg- -
en welzijnssector in het Werkgebied.

5. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de 

-

vereniging gedurende tien jaren te worden bewaard door de in lid 1 genoemde

bewaarder.
HOOFDSTUK IX.

Vermogensklem.
Artikel 22. Vermogensklem.
L. Het vermogen van Stichting Care2Care dat bij de omzetting van de rechtsvorm -

van die stichting in die van een vereniging respectievelijk door juridische fusie -
als bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met de vereniging-
is overgaan op de vereniging, en de vruchten daarvan, mogen ingevolge artikel-
2:L8 lid 6 Burgerlijk Wetboek slechts met toestemming van de rechtbank
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anders worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven
2. Het doel van de voormelde stichting luidde als volgt:

"7. Doel
De stichting heeft ten doel:
a. het initiëren, coórdineren en stimuleren von beleid en activiteiten, 

-gericht op de arbeidsmorkt ten behoeve van zorgaonbieders;
b. het leveren van diensten op het gebied van instroom, doorstroom, 

-behoud en re-integratie van medewerkers in de gezondheidszorg; 

-c. het verrichten von alle verdere handelingen, die met het vorenstoonde .

in de ruimste zin verbond houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -
2. Middelen

ZijTracht dit Doel ondermeer te bereiken door:
o het ontwikkelen en bepalen von beleid, dot aansluit op de

ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmorkt-, werkgelegenheid-
en opleidingsbeleid;

b. het bevorderen von de communicotie met de achterban en het vormen
von netwerken;
het optreden als vroogbaak en het uitwisselen van informatie
het uitvoeren en evalueren von beleid;
het opzetten, (mede)uitvoeren en evolueren von projecten;
het voorzien in beheer en verwerking van subsidies;

het doen van onderzoek.'!
HOOFDSTUK X.

Overgangsbepaling pa rticipa nten.
Arti kel 23. Overgangsbepaling participa nten.
1.. Participanten zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging of een 

-rechtsvoorganger onder algemene titel financieelte steunen met een door de -
algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage. lij zijn geen lid van de -
verenrgrng.

2. Participanten kunnen zijn natuurlijk personen en al of niet
rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die zich bezig houden met het 

-aanbieden van zorg, die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en -
die door het bestuur zijn aanvaard

3. De participanten zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage als bedoeld in -
lid 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 

-ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen
4. De rechten en verplichtingen van een participant liggen vast in de

overeenkomst die tussen de vereniging en de participant wordt gesloten in het.
kader van de aanmelding en kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging -worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende

c.

d.

e.

f.
g.

boekjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
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5. Dit artikel en zijn opschrift vervallen per éénendertig december tweeduizend -
éénentwintig."

Volmachten
Van voornoemde volmachten aan de comparant blijkt uit drie (3) onderhandse 

-akten van volmacht, die, als BIJLAGE 10, BIJLAGE 11 en BIJLAGE 12, aan deze akte -
worden gehecht

Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze 3k1g 

-
vermeld
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De

comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, -
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs fg 5fgllsn. 

-Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en 

-
daarna door mij, notaris, ondertekend

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Tessa Mirella't Hart,
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.

Consta ntinus Jacobus Ma ria Comm issaris, notaris
met plaats van vestiging Rotterdam.

Rotterdam, 31 august us 2O2L
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