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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING MEH/601 1383/11783500

STICHTING ALZHEIMER LAB 08-09-2020

(NIEUWE NAAM: STICHTING TEAM ALZHEIMER) 2

Heden, acht september tweeduizend twintig,

verscheen voor mij, mr. IJsbrand Cornelis van Straten, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.

Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam, in die hoedanigheid hierna te noemen

“notaris’:

Maria Elizabeth Janna Heijboer, per adres

geboren te op achttien februari negentienhonderd drieënnegentig.

De comparant verklaarde als volgt:

de statuten van Stichting Alzheimer Lab, een stichting met zetel te gemeente

Amsterdam, adres De Boelelaan 111 7, 108 1 1-1V Amsterdam en ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 61372773 (de “stichting”), zijn laatstelijk gewijzigd bij

akte verleden op negentien december tweeduizend zeventien voor mr. M.A.J. Cremers,

notaris te Amsterdam;

• op grond van artikel 11 .1 van de statuten van de stichting is het bestuur bevoegd de

statuten te wijzigen, nadat het bestuur de raad van advies in de gelegenheid heeft gesteld

daarover advies uit te brengen;

• het bestuur heeft de raad van advies in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over

de voorgenomen statutenwijziging en de raad van advies heeft positief advies

uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging; en

• het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting gedeeltelijk

te wijzigen en om onder meer de comparant aan te wijzen om de statutenwijziging tot

stand te brengen.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting

gedeeltelijk te wijzigen, zodat:

Artikel 1.1 komt te luiden als volgt:

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Team Alzheimer.

Slotbepaling

.1. Aan deze akte wordt een kopie van het bestuursbesluit gehecht waaruit blijkt van de in het hoofd

van de akte vermelde besluiten.

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de

akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
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Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de

verschenen persoon en mij, notaris, om veertien uur twintig minuten.

(Getekend): MEJ. Heijboer, IJ.C. van Straten.

Uitgegeven VOOR AFSCHRIFT door mij,
mr. IJsbrand Cornelis van Straten, kandidaat-
notaris, als waarnemer van mr. Manon Anna
Justina Cremers, notaris te Amsterdam.

Amsterdam, 8 september 2020.
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Stibbe

STATUTEN VAN

STICHTUG TEAM ALZHEIMER

met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verljden van de akte van statutenwijziging,
verleden op 8 september 2020 voor een waarnemer van mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61372773.

1. NAAM EN ZETEL

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Team Alzheimer.

1 .2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

2. DOEL

2.1. De stichting beoogt het algemeen belang en heeft ten doel:

liet (financieel) ondersteunen van Stichting VU medisch centrum Fonds te Amsterdam,
hierna: het “VUmc Fonds, welke onder andere het onderzoek naar Alzheimer en de
financiering daarvan als doelstelling heeft, alsmede hetgeen met vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen,
ondersteunen en financieren van het VUmc Fonds door middel van initiatieven, waarbij ten
minste negentig procent (90%) van de uitgaven van de stichting zal worden aangewend
teneinde de doelstelling als vermeld in artikel 2.1 te bewerkstelligen, alsmede het verrichten
van alle verdere handelingen die met het in artikel 2.1 vermelde rechtstreeks of zijdelings
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. INKOMSTEN EN UITGAVEN

3.1. De inkomsten van de stichting bestaan uit bijdragen van sponsors en deelnemers aan acties
en evenementen, subsidies, giften, erfstellingen, legaten en alle andere verkregen baten.

3.2. Erfstellingen kan de stichting alleen aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

3.3. De uitgaven van de stichting bestaan onder andere uit kosten met betrekking tot door derden
te verrichten diensten en activiteiten ten behoeve van de stichting.

4. BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN

4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten
minste drie (3) personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, mits er ten
minste twee (2) bestuurders in functie zijn.

4.2. Het bestuur benoemt de bestuurders, nadat het bestuurde raad van advies in de gelegenheid
heeft gesteld daarover advies uit te brengen.
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4.3. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

4.4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij de
benoemingstermijn doorloopt tot en met de dag van de eerstvolgende jaarvergadering na
afloop van deze periode. Bestuurders kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd
voor éénzelfde termijn waarbij de herbenoemingstermijn doorloopt tot en met de dag van
de eerstvolgende jaarvergadering na afloop van deze periode.

4.5. Een bestuurder defungeert:

(a) door zijn overlijden;

(b) door zijn aftreden;

(c) door zijn toetreden tot de raad van advies;

(d) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt
om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de
Fai llissementswet;

(e) door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij
een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

(fl door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

(g) door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen, nadat het
bestuur de raad van advies in de gelegenheid heeft gesteld daarover advies uit te
brengen.

4.6. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders blijft het bestuur een bevoegd
orgaan en berust het bestuur van de stichting bij de andere bestuurders, onverminderd de
verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is de raad van advies bevoegd een tijdelijke
bestuurder te benoemen, die zal zorg dragen voor een spoedige benoeming van één of meer
bestuurders overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2.

5. BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

5.2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan en kan voorts uit zijn midden een
secretaris en/of penningmeester benoemen.

5.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrjging,
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 en
tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

5.4. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk.
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Onder bezoldiging is niet begrepen een (niet-bovenmatig) vacatiegeld en een redelijke
vergoeding voor de door het bestuur gemaakte kosten. Deze dienen als zodanig in de
jaarrekening van de stichting te worden opgenomen en toegelicht.

6. BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING

6.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder zelfstandig.

6.2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer derden, om de
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

7. BESTUUR: BESLUITVORMING

7.1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder een
bestuursvergadering bijeen roept doch ten minste tweemaal per jaar.

7.2. Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is iedere bestuurder bevoegd en wel
schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste
zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping Is geschied
op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de
vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming
verzet.

7.3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de
vergadering bijeenroept.

7.4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter
vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een
schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen
vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare
communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht, waaronder telefax en
e-mail. Een bestuurder kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering
vertegenwoordigen

7.5. Iedere bestuurder heeft één stem.

Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen dan beslist het lot.

Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.

7.6. Alle stemmingen geschieden mondeling.

Echter de voorzitter kan bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien
het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen
dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. schriftelijke stemming geschiedt door
middel van ongetekende stembrieljes.
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7.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt liet voorzitterschap waargenomen
door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.

7.8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke In dezelfde of de
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten billijke daarvan door de voorzitter en
de notulist ondertekend.

7.9. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk of
elektronisch worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle bestuursleden is
voorgelegd en geen van hen zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Een besluit
wordt dan genomen wanneer de vereiste meerderheid van de bestuursleden schriftelijk of
elektronisch heeft verklaard dat zij met liet voorstel kunnen instemmen.

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de voorzitter of een door hem
aangewezen bestuurder een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering
ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit
lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: elk via
gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht, waaronder
telefax en e-mail; onder ?elektro1iisclitI: via een elektronisch communicatiemiddel.

7.10. De bestuurder die een persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang
van de stichting, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het bestuur.

Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadsiaging en besluitvorming binnen het
bestuur over een onderwerp waarbij hij naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met liet belang van de
stichting, tenzij alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben.

Indien de enige bestuurder of alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor
bedoeld, dan is liet bestuur niettemin bevoegd het besluit te nemen, mits met voorafgaande
goedkeuring van de raad van advies. Het bestuur zal de overwegingen die aan het besluit
ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen.

8. RAAD VAN ADVIES

8.1. De stichting heeft een raad van advies, die tot taak heeft gevraagd en ongevraagd advies te
geven op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en
specifiek op het adviseren en bijstaan van de projectteams die ingericht en gericht zijn op
de doelstelling van de stichting. Hij oefent de taken en bevoegdheden uit die volgens deze
statuten aan hem zijn opgedragen of toegekend. De raad van advies is geen toezichthoudend
orgaan in de zin van de wet.

8.2. De raad van advies bestaat uit een door de raad van advies vast te stellen aantal natuurlijke
personen. Deze personen kunnen niet tevens bestuurder van de stichting zijn.

8.3. De leden van de raad van advies worden benoemd door de raad van advies. De raad van
advies wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

8.4. Een lid van de raad van advies defungeert:
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(a) door zijn overlijden;

(b) door zijn aftreden;

(c) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt
om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de
Faillissementswet;

(d) door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij
een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;

(e) door zijn ontslag verleend door de raad van advies om gewichtige redenen;

(f) door zijn toetreding tot het bestuur; en

(g) door ontslag verleend door de rechtbank.

8.5. Het bestuur verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van diens
bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De raad van advies is bevoegd inzage te nemen in
alle boeken, bescheiden en gegevensdragers van de stichting.

Het bestuur voorziet de leden van de raad van advies van alle overige door ieder van hen
verlangde inlichtingen betreffende de stichting.

8.6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van de raad van advies is het bepaalde in artikel
7 van overeenkomstige toepassing.

8.7. Ten aanzien van tegenstrijdig belang van één of meer leden van de raad van advies is het
bepaalde in artikel 7.10 van overeenkomstige toepassing. De voorzitter van de raad van
advies die een persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de
stichting, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het bestuur en de overige leden van
de raad van advies.

Indien alle leden van de raad van advies een tegenstrijdig belang hebben, is de raad van
advies niettemin bevoegd het besluit te nemen. De raad van advies zal de overwegingen
die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen.

8.8. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van advies blijft de
raad een bevoegd orgaan, en berusten zijn taken bij de andere leden van de raad van advies,
onverminderd de verplichting om ingeval van ontstentenis zo spoedig mogelijk in de
vacature(s) te voorzien.

Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van advies is iedere bestuurder bevoegd
de rechter te verzoeken een tijdelijk lid van de raad van advies te benoemen, die zal zorg
dragen voor een spoedige benoeming van leden van de raad van advies overeenkomstig het
bepaalde in artikel 8.3.

Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders en alle leden van de raad van advies, is iedere
belanghebbende bevoegd de rechter te verzoeken een tijdelijke bestuurder en/of een
tijdelijk lid van de raad van advies te benoemen. De aldus benoemde personen zullen zorg
dragen voor een spoedige benoeming van bestuurders en leden van de raad van advies
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2 respectievelijk artikel 8.3.
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9. GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN BESTUUR EN RAAD VAN
ADVIES

9.1. Ten minste éénmaal per jaar wordt een gemeenschappelijke vergadering van bestuur en
raad van advies gehouden. waarin de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst
te voeren beleid worden besproken.

9.2. De gemeenschappelijke vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het
bestuur of door een andere bestuurder. Op de oproeping is het bepaalde in de artikelen 7.2
en 7.3 van toepassing.

9.3. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur.

De voorzitter van het bestuur kan uit de leden van de raad van advies een voorzitter voor
de gemeenschappelijke vergadering aanwijzen, danwel kan bij verhindering van de
voorzitter van het bestuur een andere bestuurder een voorzitter uit de leden van de raad van
advies aanwijzen voor de gemeenschappelijke vergadering.

10. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

10.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

10.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende
de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekeiid.

10.3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting, behoudens
verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door het bestuur op grond van
bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op. De jaarrekening en de
daaraan toe te voegen overige gegevens en het bestuursverslag en worden ten kantore van
de stichting voor de bestuurders en de leden van de raad van advies ter inzage gelegd.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van
één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

10.4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 10.3 bedoelde stukken over te
gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

10.5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in artikel 10.6
bepaalde.

10.6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt metjuiste en volledige weergave
der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

11. STATUTENWIJZIGING
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11 .1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, alsmede de stichting om te zetten, te fuseren
of te splitsen, nadat het bestuur de raad van advies in de gelegenheid heeft gesteld daarover
advies uit te brengen.

11.2. Een besluit van het bestuur als bedoeld in lid 1 behoeft een meerderheid van twee derden
van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een
voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na
de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste
vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden
van de uitgebrachte stemmen.

11.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld,
dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde
wijziging, te worden gevoegd.

11 .4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

12. ONTBINDING

12.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

12.2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 .1 en 11.2 van
overeenkomstige toepassing.

12.3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld. Een eventueel batig saldo zal door het bestuur worden besteed ten behoeve van
een algemeen nut beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling of van een
buitenlandse Instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

12.4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten
andere personen tot vereffenaar te benoemen.

12.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting
van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

12.6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.
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