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No. 57101

d.d. 10 december 2018

73911/ERLI/JV

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
VERPLEGING EN VERZORGING B.V.
Heden, tien december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, meester ------Engbert Linde, notaris, gevestigd in de gemeente Hardenberg, -------------------kantoorhoudende te Dedemsvaart: -----------------------------------------------------mevrouw Jannita Oostwold-Vos, geboren te Genemuiden op tien december ---negentienhonderd zeven en tachtig, die voor deze zaak als woonplaats heeft --gekozen het kantoor van bovengenoemde notaris en aldaar werkzaam is, van -welke persoon de identiteit reeds eerder door mij, notaris, is vastgesteld, -------ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ---------------------------mevrouw Inge Cornelia de Heer, geboren te Moerkapelle op zesentwintig ---oktober negentienhonderdzevenenvijftig, welke persoon zich heeft -------------geïdentificeerd met een rijbewijs, nummer 4002525606, wonende 3972 TV ---Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, Jachtlaan 40, die deze
volmacht heeft verstrekt in haar hoedanigheid als directeur-bestuurder casu quo
gevolmachtigde van de coöperatie: Coöperatie Boer en Zorg B.A., gevestigd
te Wageningen, feitelijk gevestigd 6708 PW Wageningen, Agro Business Park
42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 51386747, en als zodanig blijkens de gegevens uit het handelsregister
en de statuten bevoegd de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen. ---INLEIDING -------------------------------------------------------------------------------De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: ----------------------------------- dat op grond van de statuten van de coöperatie, de coöperatie gerechtigd is
een besloten vennootschap op te richten; ------------------------------------------ dat de coöperatie van dit recht gebruik wil maken waarbij de coöperatie de
enige aandeelhouder is; --------------------------------------------------------------- de besloten vennootschap heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van --winst. Indien de vennootschap in enig jaar toch winst heeft gemaakt, zal --deze worden gereserveerd of worden besteed zoals nader omschreven in --artikel 23 van de statuten; ------------------------------------------------------------ bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op
te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: --------------------Statuten -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------
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Begripsbepalingen ------------------------------------------------------------------------In deze statuten wordt verstaan onder: -------------------------------------------------- Aandeelhouders: ----------------------------------------------------------------------de houders van Aandelen; ------------------------------------------------------------ Aandelen: ------------------------------------------------------------------------------aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; ----------------------------------- Algemene Vergadering: --------------------------------------------------------------het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde ---------Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op ----Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; ----------------- Bestuur: --------------------------------------------------------------------------------het bestuur van de Vennootschap; --------------------------------------------------- Dochtermaatschappij:----------------------------------------------------------------een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar --------Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere ----stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen
en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk -------Wetboek worden aangemerkt; ------------------------------------------------------- Jaarrekening: --------------------------------------------------------------------------de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; -- Ondernemingsplan: -------------------------------------------------------------------het ondernemingsplan van de Vennootschap, inclusief de begroting, --------opgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van ---------------Commissarissen; ----------------------------------------------------------------------- Raad van Commissarissen: ----------------------------------------------------------de raad van commissarissen van de Vennootschap; ------------------------------ Schriftelijk:-----------------------------------------------------------------------------bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar --------communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende --------zekerheid kan worden vastgesteld; -------------------------------------------------- Uitkeerbare Reserves: ----------------------------------------------------------------het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die -krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven -gaat; -------------------------------------------------------------------------------------- Vennootschap: -------------------------------------------------------------------------de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; ---------------------

3

-

Vennootschapsorgaan: ---------------------------------------------------------------het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering; ---- Vergadergerechtigden:---------------------------------------------------------------Aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met -------------Vergaderrecht; ------------------------------------------------------------------------- Vergaderrecht: ------------------------------------------------------------------------het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene ---------Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel
2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek. ----------------------------------------------------Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. ------------------------------------------Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel ------------------------------------------------------------------------------1. De Vennootschap is genaamd: Verpleging en Verzorging B.V. -------------2. De Vennootschap is gevestigd te Wageningen. ----------------------------------Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------Doel & uitgangspunten -------------------------------------------------------------------1. a. het contracteren van zorg met zorgkantoren en zorgverzekeraars ten ---behoeve van de leden van de coöperatie: Coöperatie Boer en Zorg B.A.,
gevestigd te Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van de --Kamer van Koophandel, onder nummer 51386747,-------------------------b. het zijn van een zorginstelling in overeenstemming met de voorschriften
van de Wet toelating zorginstelling (Wtzi); ----------------------------------c. het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige
en transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en --betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord; --d. het opbouwen en beheren van gelden en andere vermogenswaarden; ----e. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken ---met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van
andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; --------------------------f. het aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over -registergoederen en het stellen van zekerheden, van andere --------------venootschappen en ondernemingen, met name van die waarmee de -----vennootschap in een groep is verbonden; -------------------------------------g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----2. Op de Vennootschap, hierna tevens te noemen ‘de instelling’ is van --------toepassing het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen. ------------
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3. De Vennootschap heeft niet tot doel het maken van winst. --------------------Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------Kapitaal -------------------------------------------------------------------------------------1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal --groot één euro (€ 1,00). --------------------------------------------------------------2. Aan Aandelen en aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van
verbintenisrechtelijke aard als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a --------Burgerlijk Wetboek verbonden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7. ----------------------------------------------------------------------------------------Een besluit tot wijziging van dit lid 2 kan slechts worden genomen met ----algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde ---------Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---------------------------Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is ------------------vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden ---------overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek. ----Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------Emissie en voorkeursrecht ---------------------------------------------------------------1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit --van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering. --De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan
een ander Vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen. ---------2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht -naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn ---------Aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. ------------------------------------3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -------------------------------4. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten ------overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de
betrokkenen partij zijn. --------------------------------------------------------------5. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden -gestort. ----------------------------------------------------------------------------------Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst --behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben ------------opgevraagd. ----------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------Verkrijging en vervreemding van Aandelen door de Vennootschap ---------------
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1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de ---------------Vennootschap. Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte ----Aandelen en/of Certificaten is nietig. ----------------------------------------------2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen --------verkrijgen indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden ---gebracht van de Uitkeerbare Reserves of indien het Bestuur weet of --------redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging -niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare -------schulden. -------------------------------------------------------------------------------3. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------Vermindering van het geplaatste kapitaal ---------------------------------------------1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het ----------geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale ----bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. --------------------In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, -----worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. ---2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: ---------------------------------a. Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten
houdt; of ---------------------------------------------------------------------------b. alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard -gaat met terugbetaling.-----------------------------------------------------------In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met ----------instemming van de betrokken Aandeelhouders.----------------------------------3. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter ------uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de ----------Aandelen. ------------------------------------------------------------------------------Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering
van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet ---naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. -------------------------------Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met ------------instemming van alle betrokken Aandeelhouders. --------------------------------4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit
wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze
van uitvoering. ------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------Register van Aandeelhouders -----------------------------------------------------------1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. -----------------
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2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en --adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de -----Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk --Aandeel gestorte bedrag. ------------------------------------------------------------Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat -----vermeld. --------------------------------------------------------------------------------In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een -recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding
van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van ---------erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht ----en/of het Vergaderrecht toekomen. ------------------------------------------------3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. -------------In het register wordt ook aangetekend elk verleend ontslag voor -------------aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. -----------------------------4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit ------artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het -----Bestuur tijdig de nodige gegevens. -------------------------------------------------5. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit
adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet --Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven. ----------------Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen ---daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene. -------------------------Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, --------------vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het -------register vermelde adres worden gedaan. ------------------------------------------Als de Aandeelhouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een adres aan het
Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg -----------toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en ---------oproepingen aan dat adres worden gedaan. ---------------------------------------6. Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor -----------Aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en -----pandhouders met Vergaderrecht. ----------------------------------------------------
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De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte
Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze -----gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. --------------------------Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek
te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen respectievelijk ---zijn recht betreft, een, niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van ----Aandeelhouders om niet verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de ------Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, die ten behoeve van hem --met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard. ----------------------------------Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het
uittreksel aan wie het stemrecht en het Vergaderrecht met betrekking tot dat
Aandeel toekomen. -------------------------------------------------------------------7. Behoort een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van ---toepassing is, dan zijn de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het ------register moeten zijn ingeschreven, jegens de Vennootschap verplicht als --bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek Schriftelijk één persoon aan te wijzen die hen ten aanzien van de Vennootschap met uitsluiting van de andere deelgenoten vertegenwoordigt bij wijze van een regeling als -----bedoeld in artikel 3:168 lid 1 Burgerlijk Wetboek. ------------------------------De personalia van de aangewezene worden in het register opgenomen, -----terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke -------deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezene
kunnen worden gedaan. --------------------------------------------------------------De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing. ---------------Als de gezamenlijke deelgenoten in gebreke zijn met naleving van de ------verplichting als opgenomen in dit lid, dan zijn het stemrecht en het ---------Vergaderrecht van de gezamenlijke deelgenoten opgeschort. -----------------De betrokken Aandelen tellen in het laatste geval niet mee bij de ------------berekening van enige meerderheid van stemmen of van enig quorum, indien
krachtens de wet of deze statuten vereist. -----------------------------------------Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen --------------------------1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht ----daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland
gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.----------
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2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop -overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, werkt mede van -------rechtswege tegenover de Vennootschap. ------------------------------------------Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling ---partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden -------uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in --het Aandeelhoudersregister. ---------------------------------------------------------Artikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------Blokkeringsregeling ----------------------------------------------------------------------1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan -de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. --------------------------------------------------------------------------------2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de ------overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede- -----------aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming -----hebben verleend. ----------------------------------------------------------------------3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te -----noemen: “de aanbieder” - deelt aan het Bestuur mede, welke aandelen hij -wenst over te dragen. -----------------------------------------------------------------Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot ----koop van de aandelen. De Vennootschap, voor zover houdster van aandelen
in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen,
indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - ---worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door
de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen
zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde --kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest -gerede partij het Nederlands Arbitrage Instituut verzoeken een --------------onafhankelijke deskundige te benoemen ------------------------------------------4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van --alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van -alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig
is. ----------------------------------------------------------------------------------------5. Het Bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van -de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen,
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nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders
overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. -----------6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het Bestuur, indien zij voor het
verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede- ----------------aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig
wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. -----------------7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven ------daarvan kennis aan het Bestuur binnen twee weken nadat zij -----------------overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. ------------------8. Het Bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en --geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen -twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. --------------Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het Bestuur daarvan -eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle ------aandeelhouders. -----------------------------------------------------------------------9. De toewijzing van aandelen door het Bestuur aan gegadigden geschiedt als
volgt: ------------------------------------------------------------------------------------a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden; --------------------------------------------------------------------b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting ---beslissen. ---------------------------------------------------------------------------Aan de Vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor --zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. ------------Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij --heeft gereflecteerd. -------------------------------------------------------------------10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt ---binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij
al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.-----------------------------------------------------------------------------11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende -welke het aanbod kan worden ingetrokken.---------------------------------------12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de -----------aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door
de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet -volledig is aanvaard.------------------------------------------------------------------13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar
billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen.

10

Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan --niet zijn aanbod intrekt. --------------------------------------------------------------14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige ----------toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar -----------ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen. -----------------------------15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder ---verplicht is. ----------------------------------------------------------------------------16. Ingeval: ---------------------------------------------------------------------------------a. een Aandeelhouder overlijdt; ---------------------------------------------------b. een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze -faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een -------------Aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt -gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn ---------vermogen verliest; ----------------------------------------------------------------c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of --------------geregistreerd partnerschap, waarvan Aandelen deel uitmaken, anders --dan door het overlijden van de Aandeelhouder wordt ontbonden; --------d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een ---------------vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of ---------enigerlei andere vennootschap, welke Aandeelhouder is; ------------------e. van toedeling van Aandelen bij verdeling van enige andere --------------gemeenschap dan die bedoeld onder c en d van dit lid;---------------------f. van overgang van Aandelen ten gevolge van fusie of splitsing; -----------g. anders dan ten gevolge van huwelijksgoederenrecht respectievelijk -----geregistreerd partnerschap, een (rechts)persoon (i) door overdracht of -andere overgang van aandelen dan wel door het nemen van aandelen, of
(ii) door overgang van stemrecht op aandelen of op andere wijze, een of
meer aandelen in het kapitaal van een aandeelhouder-rechtspersoon ----verkrijgt dan wel enige zeggenschap over de activiteiten van de ---------onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon verkrijgt, ------------rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke ------------vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouder de verplichting zijn aandelen aan te bieden met inachtneming van het in de navolgende leden -bepaalde. -------------------------------------------------------------------------------17. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het hiervoor ------bepaalde van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de -------aanbieder: -------------------------------------------------------------------------------
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a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; --------------------------------b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen -------volledig gebruik wordt gemaakt. -----------------------------------------------18. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn -----------gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting in het geval in lid 21 sub a bedoeld na verloop van de daar genoemde ------termijn - van hun aanbieding aan het Bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het Bestuur de tot de aanbieding verplichte personen ------------mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van
de vorige zin. --------------------------------------------------------------------------Blijven zij, ondanks daartoe strekkende sommatie van het Bestuur, in ------gebreke de aanbieding alsnog te doen, dan worden de betrokkenen geacht -aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het bestuur hun --zulks bij aangetekende brief meedeelt. --------------------------------------------Het Bestuur is alsdan gehouden de aandeelhouders onverwijld van het -----vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. -------------------------------------Indien de betrokkenen in gebreke blijven, zal de Vennootschap de aandelen
namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien --van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de Vennootschap is --alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. -----------------------------------19. De Vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing
van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake -vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is -----geschied. -------------------------------------------------------------------------------20. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot -aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan
die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene
vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. ----------------------------21. De verplichting ingevolge lid 16 geldt niet: --------------------------------------a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan -van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn -gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s); -------------------------------------b. indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn -----aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is; ---------------------c. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe ----naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn ------gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover --
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de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. ----------------------------------------------------------------------Artikel 11 -----------------------------------------------------------------------------------Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen ---------1. Op Aandelen kan vruchtgebruik en/of pandrecht worden gevestigd. De ----Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik
of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de ---------------vruchtgebruiker in de gevallen als genoemd in de een na laatste volzin van artikel 2:197 lid 3 Burgerlijk Wetboek. -------------------------------------------2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de ----------vruchtgebruiker of de pandhouder: ------------------------------------------------- indien dat bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is ----bepaald, al dan niet onder een opschortende voorwaarde, of nadien -----Schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker casu quo de
pandhouder is overeengekomen en deze bepaling is goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen
in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde Vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of ---------------------------------------- indien het een vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrecher op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald. -----------------------------------------------------3. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en ------pandhouder die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. De ----------------vruchtgebruiker en pandhouder die geen stemrecht hebben, hebben geen --vergaderrecht, tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of
pandrecht anders is bepaald. --------------------------------------------------------4. Aan certificaten op naam van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden. -Artikel 12 -----------------------------------------------------------------------------------Bestuur--------------------------------------------------------------------------------------1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. ---Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn. --Geen bestuurder maakt gelijktijdig deel uit van de Raad van -----------------Commissarissen van de Vennootschap, en zal binnen drie jaar na zijn ------ontslag niet benoemd kunnen worden als lid van de Raad van ----------------Commissarissen. ----------------------------------------------------------------------2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. --------------------
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3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde ------bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.---------------------------Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen -met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal --------vertegenwoordigt.---------------------------------------------------------------------Ook de Raad van Commissarissen is bevoegd iedere bestuurder te schorsen.
4. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene
Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene -------Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, ------eindigt de schorsing.------------------------------------------------------------------5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of
ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. -----------------------------Artikel 13-----------------------------------------------------------------------------------Taak en bevoegdheden -------------------------------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap onder toezicht van de Raad van ---------Commissarissen. Het bestuur ziet toe op de naleving van de transparantie -eisen van het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen, evenals ---eventuele andere aan de toelating verbonden voorschriften. De --------------Vennootschap onderschrijft – bij monde van het Bestuur – de ---------------Governancecode zorg 2017 van de Brancheorganisatie Zorg, dan wel iedere
andere hiervoor in de plaats komende regeling. ----------------------------------Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang -van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, vanuit het -perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. --------------------2. Iedere bestuurder is tegenover de Vennootschap verplicht tot een -----------behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap als zorgorganisatie, rekening houdend met het feit dat de zorgonderneming
van de Vennootschap een bijzondere maatschappelijke ------------------------verantwoordelijkheid heeft. ---------------------------------------------------------Een bestuurder vermijdt elke vorm van schijn van persoonlijke --------------bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de Vennootschap. -Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen -----------functioneren. Hij verschaft de Raad van Commissarissen op eerste verzoek

14

3.

4.

5.

6.

inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. Een bestuurder vraagt -voor iedere betaalde of onbetaalde nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn
lidmaatschap van het bestuur, voorafgaande toestemming van de Raad van
Commissarissen. De Raad van Commissarissen verleent die toestemming -alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de ----nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de bestuursfunctie -----daardoor belemmerd wordt. ---------------------------------------------------------Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met ----inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vijf dagen, de dag
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. ---------------In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één -stem. ------------------------------------------------------------------------------------De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke ---volmacht doen vertegenwoordigen. ------------------------------------------------Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van ---------telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander -----------communicatiemiddel. ----------------------------------------------------------------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 van de Vennootschap en de met haar --------verbonden onderneming. ------------------------------------------------------------Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het ---besluit genomen door de Raad van Commissarissen. ---------------------------Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit -----------Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----------Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte --------meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. --------------------------------------------------------------------Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. ------------------------------------Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het ----Bestuur. --------------------------------------------------------------------------------Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het --Bestuur afwezig, dan zit de vice-voorzitter de vergadering voor. --------------
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De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde
persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. ------De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de -------betreffende vergadering. -------------------------------------------------------------7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel ---omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd --over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van
een genomen besluit, is beslissend. ------------------------------------------------Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin -bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe -------stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde ---------aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. ------------Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ------------oorspronkelijke stemming. ----------------------------------------------------------8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke ------besluiten worden opgenomen in een notulenregister. ---------------------------9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen ------blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door -één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het ------bestaan van dat besluit. --------------------------------------------------------------10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement -------opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden ---------geregeld. -------------------------------------------------------------------------------Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze ---statuten. --------------------------------------------------------------------------------Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden
onderling verdelen. -------------------------------------------------------------------De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op
schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen. ----------------------------------------------------11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor
besluiten omtrent: ---------------------------------------------------------------------a. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de jaarrekening en
de resultaatbestemming, tenzij deze bevoegdheid aan de Algemene ----Vergadering toekomt; ------------------------------------------------------------b. het vaststellen van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie;
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c. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een --------adequate invloed van belanghebbenden; --------------------------------------d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de ----------Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere --------rechtspersoon of Vennootschap, waaronder begrepen het toe- en --------uittreden als vennoot in een vennootschap, als deze samenwerking of --verbreking van ingrijpende betekenis is voor de organisatie; --------------e. een voorstel tot ontbinding van de zorgorganisatie; -------------------------f. aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; -----g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van
een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een -----overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige
of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie; ----h. het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement; ---------------------tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het ------------------Ondernemingsplan zijn opgenomen dat door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. -----------------------------------------------------------------------12. De Raad van Commissarissen is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. -------------Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. ------------------------------------------------13. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor --besluiten strekkende tot het sluiten - overdragen (in genot) daaronder ------begrepen - van het bedrijf van de Vennootschap of van een belangrijke ----deelneming van de Vennootschap. -------------------------------------------------14. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12 en 13 van dit artikel -------vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het -----Bestuur of de bestuurders niet aan. -------------------------------------------------15. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen
op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. ------------------------------------------16. Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Commissarissen
Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de -algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de -Vennootschap. -------------------------------------------------------------------------17. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de -overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. ----------------------
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In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige -----bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen steeds moet zijn aangewezen. --Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid
dat ---------------------------------------------------------------------------------------a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen --------onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of -------------------------b. de bestuurder is geschorst. -----------------------------------------------------18. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, -------verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. -------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging ----------------------------------------------------------------------1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.--------------------------------De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: -----------------a. elke bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; -------------b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----------------------------------2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte -------------------vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, maar uitsluitend na dat een --toezichthouder, zoals de Raad van Toezicht van de aandeelhouder, hierover
advies over heeft kunnen uitbrengen. ----------------------------------------------Ieder van deze functionarissen vertegenwoordigt de Vennootschap met ----inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. ---------------De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald. -----Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, -met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------Raad van Commissarissen ---------------------------------------------------------------1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, met inachtneming over hetgeen hierover is bepaald in artikel 28 van deze statuten. De raad --dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar in -hun rechtsverhouding jegens het bestuur van de Vennootschap en welk ----deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In een -----reglement moet opgenomen worden de verantwoordelijkheidsverdeling ---tussen het Bestuur van de Vennootschap en de wijze waarop interne -------conflicten tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur worden -----geregeld. -------------------------------------------------------------------------------2. De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Algemene ------------Vergadering, op basis van een opgestelde profielschets, vast te stellen ------
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aantal van tenminste drie natuurlijke personen. Een lid van de Raad van ---Commissarissen mag geen familieband hebben met een bestuurder of met een ander lid van de Raad van Commissarissen. Onder familieband wordt -verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de -------hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. Een lid van de Raad van Commissarissen moet voldoen aan de volgende vereisten: -----a. een lid van de Raad van Commissarissen heeft het vrije beheer over zijn
vermogen; -------------------------------------------------------------------------b. een lid van de Raad van Commissarissen is geen bestuurder van de ----Vennootschap, geen lid van enig ander orgaan van de Vennootschap en
is dat in de afgelopen drie jaar ook niet geweest; ----------------------------c. een lid van de Raad van Commissarissen heeft in de afgelopen twaalf -maanden niet tijdelijk voorzien in het bestuur van de instelling bij belet
of ontstentenis van bestuurder(s); ----------------------------------------------d. een lid van de Raad van Commissarissen is geen bestuurder of ----------toezichthouder van een rechtspersoon, waar de Vennootschap op -------organisatorische wijze mee is verbonden indien dit in strijd is met de --met de voorschriften van de Wtzi; ---------------------------------------------e. een lid van de Raad van Commissarissen is geen werknemer of ---------opdrachtnemer, buiten zijn opdracht als commissaris, van de ------------Vennootschap en is dat in de afgelopen drie jaar ook niet geweest ook is
deze niet op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam geweest; ----------------------------------------------------------------------------f. een lid van de Raad van Commissarissen is geen partij danwel ----------begunstigde in een overeenkomst de Vennootschap als zorgaanbieder, -anders dan de benoeming tot lid van het toezichthoudend orgaan; -------g. een lid van de Raad van Commissarissen heeft in de drie jaar ------------voorafgaand aan zijn benoeming en gedurende zijn benoeming als -----commissaris geen belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap;---h. een lid van de Raad van Commissarissen ontvangt geen persoonlijke --financiële vergoeding van de vennootschap, anders dan een vergoeding
die hij ontvangt voor de als commissaris verrichte werkzaamheden en -voorzover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf; --------i. een lid van de Raad van Commissarissen is geen bestuurslid van een ---rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij ------toezicht houdt lid is van het toezichthoudend orgaan; -----------------------
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j. een lid van de Raad van Commissarissen heeft geen aandelen in de ----vennootschap of een maximaal aandelenpakket van tien procent in de -Vennootschap, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke -personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond --van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke ----overeenkomst;---------------------------------------------------------------------k. --------------------------------------------------------------------------------------- een lid
een toezichthoudend orgaan danwel anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon welke ten minste tien procent aandelen in de ---------Vennootschap houdt;-------------------------------------------------------------l. een lid van de Raad van Commissarissen is in de laatste vijf jaar niet --door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een vennootschap, een vereniging of een stichting. -----------------------------------------------------Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen is een door de Algemene Vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aangewezen persoon tijdelijk met
het toezicht te belast, en heeft de bevoegdheden die deze statuten aan de --Raad van Commissarissen toekent. De Algemene Vergadering is -----------onverwijld verplicht om in de vacatures van de Raad van Commissarissen te voorzien. ----------------------------------------------------------------------------De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op voor zijn omvang -en samenstelling, rekening houdend met de omvang en aard van de ---------zorgonderneming van de Vennootschap, haar activiteiten en de gewenste -deskundigheden, vaardigheden en achtergronden van de commissarissen. -De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets en iedere ----------wijziging daarin met de Algemene Vergadering. --------------------------------Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op basis
van de door de Raad van Commissarissen opgestelde profielschets. ---------Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van ------Commissarissen op te stellen rooster. Iedere aftredende commissaris is ----herbenoembaar voor maximaal een vervolgtermijn van vier jaar. Geen -----commissaris maakt langer deel uit van de Raad van Commissarissen dan --een periode van acht jaar. ------------------------------------------------------------Een lid van de Raad van Commissarissen kan door de Algemene -----------Vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing kan een of -----meerdere malen worden verlengd, maar kan nooit langer duren dan drie ---maanden. Als na die periode geen beslissing is genomen over de opheffing
van de schorsing of het ontslag van de commissaris, eindigt de schorsing. ---
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8. Een lid van de Raad van Commissarissen verliest zijn functie:----------------a. door zijn overlijden; --------------------------------------------------------------b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing ---verklaren van de schuldsanering natuurlijke personen of doordag aan --hem surseance van betaling wordt verleend; ---------------------------------c. door zijn onder curatele stelling of de onderbewindstelling van zijn ----gehele vermogen; -----------------------------------------------------------------d. door zijn vrijwillige afreden; ---------------------------------------------------e. door zijn ontslag door de Algemene Vergadering; --------------------------f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; ------------g. door een besluit van de Algemene Vergadering, waarmee wordt --------geconstateerd dat een lid van de Raad van Commissarissen zijn taak ---verwaarloost, hij niet (langer) voldoet aan de eisen als vermeld in de ---profielschets of lid 2 van dit artikel danwel dat ingrijpende wijzigingen
van de omstandigheden waardoor het voortduren van zijn ----------------toezichthoudende functie niet langer kan worden geduld. Als de functie
van de betreffende commissaris niet eindigt op grond van enige hiervoor
vermelde grond; In dat geval eindigt de functie met ingang van de ------datum vermeld in het besluit van de Algemene Vergadering. -------------9. De Algemene Vergadering kan aan commissarissen een beloning -----------toekennen. Deze beloning zal niet afhankelijk zijn van de resultaten die ---behaald worden door de zorgonderneming en is passend bij de --------------maatschappelijke positie van de zorgonderneming. -----------------------------Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten -----vergoed. --------------------------------------------------------------------------------10. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid
van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en
de met haar verbonden onderneming, rekening houdend met het feit dat ---deze onderneming een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid -heeft. Het toezicht strekt zich uit tot in ieder geval: -----------------------------a. de realisatie van de statutaire doelstellingen van de Vennootschap; ------b. de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de -------------Vennootschap; --------------------------------------------------------------------c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en -----------------controlesystemen; ----------------------------------------------------------------d. de financiële vastlegging; -------------------------------------------------------e. de naleving van wet- en regelgeving. ------------------------------------------De Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat de externe accountant. --
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Indien er geen Raad van Commissarissen is (zie ook artikel 28), dan is het bestuur bevoegd om de accountant te benoemen nadat de Raad van ---------Toezicht van de enig aandeelhouder hierover heeft geadviseerd. -------------Uitgangspunt is dat de accountant van de enig aandeelhouder tevens -------accountant van de vennootschap is. ------------------------------------------------De Raad van Commissarissen, indien benoemt, evalueert regelmatig het ---functioneren van de externe accountant na daarover advies te hebben ------gevraagd aan het Bestuur. De zorgorganisatie wisselt bij voorkeur na zeven
jaar van accountant. Die wisseling betreft de persoon en niet -----------------noodzakelijkerwijs het kantoor waarmee de persoon verbonden is. ----------11. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de ---vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van
de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). Elk lid van de Raad van Commissarissen oefent zijn functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren boven het belang van de Vennootschap. -------------------------------------------------------12. De Raad van Commissarissen heeft een visie op de wijze waarop hij het ---toezicht uitvoert. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat de
Raad van Commissarissen en het Bestuur op basis van de toezichtvisie ----kunnen samenwerken. ----------------------------------------------------------------13. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de ---------Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. ------------De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken,
bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming -van alle plaats gehad hebbende handelingen. -------------------------------------Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de ----Vennootschap in gebruik. +De Raad van Commissarissen kan zich in de --uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan
door deskundigen. --------------------------------------------------------------------14. Het Bestuur faciliteert op verzoek van de Raad van Commissarissen het ---contact met de functionarissen of (medezegenschaps)organen uit de --------organisatie. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen leggen de --------afspraken over de informatievoorziening voor de Raad van Commissarissen
vast. -------------------------------------------------------------------------------------15. De Raad van Commissarissen stelt een beleid op voor (de vergoeding van onkosten van het Bestuur en) het aannemen van geschenken en -------------uitnodigingen door het Bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de -Raad van Commissarissen ziet toe op naleving hiervan. Jaarlijks wordt -----
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openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven, -gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en
buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige -kosten. ----------------------------------------------------------------------------------16. De Raad van Commissarissen doet verslag van zijn werkzaamheden en het
uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verplichte --------------------jaarverslaglegging toegevoegd. -----------------------------------------------------17. In het geval zowel de Raad van Commissarissen als het Bestuur van -------mening is dat er sprake is van een conflict tussen beide organen, niet zijnde
een arbeidsconflict tussen een of meer leden van het Bestuur van de --------Vennootschap, roept de voorzitter van de Raad van Commissarissen een --vergadering van de Raad van Commissarissen bijeen en hoort daarin zo ---mogelijk het Bestuur over het conflict. Hierna neemt de Raad van ----------Commissarissen een voor het Bestuur bindend besluit ter zake, waarbij een
meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen -------noodzakelijk is binnen vergadering waarin alle leden van de Raad van -----Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In het geval de Raad van Commissarissen en het Bestuur niet onderling tot een oplossing kunnen
komen, zal gebruik gemaakt worden van een vastgelegde conflictregeling -die voorziet in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend
oordeel kan uitspreken en/of in bindende afspraken over mediation of ------bemiddeling. ---------------------------------------------------------------------------18. De Raad van Commissarissen vergadert minstens tweemaal per jaar en ----voorts indien één commissaris of een bestuurder daartoe verzoekt. ----------Minimaal eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen:---------a. de strategie en voornaamste risico’s verbonden aan de Vennootschap en
haar activiteiten; ------------------------------------------------------------------b. de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en ----werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en ------eventuele significante wijzigingen daarin; ------------------------------------c. zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie --tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur. -----------------------19. De Raad van Commissarissen evalueert zijn functioneren ten minste -------jaarlijks ook buiten aanwezigheid van het Bestuur en zorgt voor vastlegging
van de uitkomsten daarvan. De Raad van Commissarissen stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van het Bestuur op het functioneren van de
Raad van Commissarissen en informeert het Bestuur over de uitkomsten ---
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van de evaluatie. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie ---door een onafhankelijke deskundige begeleid. -----------------------------------20. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij regels
worden gegeven omtrent zijn besluitvorming. Alle besluiten van de Raad -van Commissarissen waaromtrent bij het reglement geen grotere ------------meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekt -------------meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------21. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de Raad van ------------Commissarissen bij de wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en -----aldaar alle verlangde inlichten, de zaken van de Vennootschap betreffende,
te geven. --------------------------------------------------------------------------------22. Van de besluiten van de Raad van Commissarissen wordt aantekening -----gehouden. De aantekeningen worden door de Raad van Commissarissen --bewaard. --------------------------------------------------------------------------------23. In het geval een lid van de Raad van Commissarissen een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstijdig is met het belang van de -----------Vennootschap en de met haar verbonden zorgonderneming, neemt hij geen
deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen ------besluit kan worden genomen, zal de Algemene Vergadering het besluit ----nemen. ----------------------------------------------------------------------------------24. Bij belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overige --commissarissen of de enige overgebleven commissaris, tijdelijk met het ---toezicht belast. ------------------------------------------------------------------------Artikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------Algemene Vergaderingen ----------------------------------------------------------------1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering --------gehouden die onder meer bestemd is tot:------------------------------------------a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is ----verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de --wet voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als
bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; --------------------------------b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend; -----------------------------------c. het verlenen van decharge aan bestuurders en/of commissarissen; -------d. het vaststellen van de winstbestemming; -------------------------------------e. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; --------------f. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, -alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste ------
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2.

3.

4.
5.

6.

gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze ---statuten. ----------------------------------------------------------------------------De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als
de besluitvorming aangaande voormelde de punten tot stand komt buiten --vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 20. ------------------------Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een --------bestuurder of commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het
volgende lid. ---------------------------------------------------------------------------Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien
één of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste ---één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, ---hem dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen -------onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de -------------Vennootschap zich daartegen verzet. ----------------------------------------------Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen,
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek ----wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de -------------voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot --------------bijeenroeping van de Algemene Vergadering, met inachtneming van het --daaromtrent in deze statuten bepaalde. --------------------------------------------De Algemene Vergaderingen worden gehouden in Nederland.----------------De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in
lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of
de Raad van Commissarissen aan de adressen van de --------------------------Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van ----------Aandeelhouders, niet later dan op de achtste dag vóór die van de ------------vergadering. ---------------------------------------------------------------------------De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, --------geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en -----reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Vergadergerechtigde voor
dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap is bekend gemaakt. ----------------De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. --------------------------Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden
aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde ---termijn. ---------------------------------------------------------------------------------Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of
meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste ------------
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één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, ---wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd -----indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór
die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. -------------------------------------Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen -----gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt. ---------------------7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het --------oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te -behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks ---rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er
Schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die ----------onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen -----------voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om ------advies uit te brengen. -----------------------------------------------------------------Artikel 17 -----------------------------------------------------------------------------------Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang ------------------------------------------------1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur
en indien het Bestuur geen voorzitter heeft aangewezen, of deze niet ter ---vergadering aanwezig is, door de vice-voorzitter. -------------------------------Is geen van de Bestuurders ter vergadering aanwezig, dan wordt de ---------vergadering geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of,
indien geen voorzitter van de Raad van Commissarissen is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door een ander lid van de Raad van -Commissarissen in onderling overleg te bepalen. --------------------------------Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig,
dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. --------------------------------2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de ----notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij -deze met de secretaris tekent. -------------------------------------------------------De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. -------------Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal ---wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ---------ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende. ------------3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal -vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde ---
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bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een --------notarieel proces-verbaal te doen opmaken. ---------------------------------------4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te ----wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht --------toekomt, het stemrecht uit te oefenen. ---------------------------------------------Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen -------------------vertegenwoordigen door een Schriftelijk gevolmachtigde. ---------------------Indien het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de
Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste
volzin van dit lid 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) de Vergadergerechtigde kan ----worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan ------kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze
mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen -aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan --uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. ----------------5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene -Vergaderingen een raadgevende stem. --------------------------------------------6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de --------voorzitter van de vergadering. ------------------------------------------------------Artikel 18 -----------------------------------------------------------------------------------Aantal stemmen. Meerderheden. Staking ---------------------------------------------1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen -van één stem. --------------------------------------------------------------------------Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen 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 emailadres. -----------------------------------------Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene -----Vergadering worden uitgebracht.---------------------------------------------------Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de
periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene
Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt. ------------------------------------
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2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een ----------Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de ---------------Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt. ----------------Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun ------stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, --voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij ----toebehoorde. ---------------------------------------------------------------------------De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem -----uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een --pandrecht heeft. -----------------------------------------------------------------------3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal -------------------vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met ---------Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht en met Aandelen die -worden gehouden door Aandeelhouders van wie het Vergaderrecht is ------opgeschort. -----------------------------------------------------------------------------4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ------ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de -----vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde ------------aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat. ---------------5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven --worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ---------uitgebrachte geldige stemmen.------------------------------------------------------6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte -------stemmen geteld. -----------------------------------------------------------------------7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit
tot stand.--------------------------------------------------------------------------------8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de -----uitslag van een stemming is beslissend. -------------------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover -------gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel. --------------------9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe -------stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering -of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes -----geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. ------------------------------------
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Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ------------oorspronkelijke stemming. ----------------------------------------------------------10. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De ---------------aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de --Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -Artikel 19 -----------------------------------------------------------------------------------Bijzondere besluiten ----------------------------------------------------------------------1. Besluiten tot: --------------------------------------------------------------------------a. wijziging van de statuten; en----------------------------------------------------b. ontbinding van de Vennootschap, ----------------------------------------------worden, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van -------Commissarissen is gedaan, genomen met volstrekte meerderheid van de ---uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van -----------------Commissarissen gedaan, dan worden deze besluiten, onverminderd het ----bepaalde in artikel 20 lid 1, slechts genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het stemgerechtigde ----geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. ------------------------------------------2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de --------aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd
is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen; deze tweede vergadering
is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van stemmen, --------ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. ---------------------Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en
waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de -----vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. --------------------3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen, wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de ---------vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de ------------------------Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op --zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de --niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd. ----------------------Artikel 20 -----------------------------------------------------------------------------------Besluitvorming buiten vergadering------------------------------------------------------
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1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot ------wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in
plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van -------------besluitvorming hebben ingestemd. -------------------------------------------------De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de ----------besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. ----------Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan
indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de -----Aandeelhouders stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle -----------------Vergadergerechtigden is ondertekend. --------------------------------------------2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur -------worden gebracht. ----------------------------------------------------------------------Artikel 21 -----------------------------------------------------------------------------------Accountantsonderzoek -------------------------------------------------------------------1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is --------voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 -----Burgerlijk Wetboek te benoemen, teneinde de door het Bestuur opgemaakte
Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad -van Commissarissen en het Bestuur en een verklaring af te leggen. ----------2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de ------accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming --door de Raad van Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het --Bestuur. --------------------------------------------------------------------------------3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene ---Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. ------------Indien de benoeming is geschied door het Bestuur, kan deze tevens worden
ingetrokken door de Raad van Commissarissen. ---------------------------------Artikel 22 -----------------------------------------------------------------------------------Boekjaar en Jaarrekening ----------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. ------------2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens -------verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de ---------Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt --het Bestuur de Jaarrekening op en legt het deze tezamen met een door de --Raad van Commissarissen daarover opgesteld preadvies voor ----------------Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. -----------------
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Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage ---voor de Aandeelhouders. ------------------------------------------------------------De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle ------------commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan,
onder opgave van de reden, melding gemaakt in de Jaarrekening. ------------3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het --------bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd
tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. ---------------------------De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er ---------kosteloos een afschrift van verkrijgen. --------------------------------------------4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen -------gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396
lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. -----Voorts behoeft de Vennootschap geen toelichting in de Jaarrekening op te nemen, indien artikel 2:395a lid 6 Burgerlijk Wetboek voor de --------------Vennootschap geldt. ------------------------------------------------------------------5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. --------------------------De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan
de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo --gehouden toezicht. --------------------------------------------------------------------Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders en -----------commissarissen niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 --------Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------------------6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel -------bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de
artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. ----------Artikel 23 -----------------------------------------------------------------------------------Winstbestemming -------------------------------------------------------------------------De winst van de Vennootschap kan uitsluitend worden aangewend ten bate van
een volgens artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van de Wet --------------------------Vennootschapsbelasting vrijgesteld zorglichaam of een algemeen ---------------maatschappelijk belang (artikel 4 UB Vennootschapsbelasting). ------------------Artikel 24 -----------------------------------------------------------------------------------Ontbinding en vereffening ----------------------------------------------------------------
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1. In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening ----door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de
Algemene Vergadering anders beslist. --------------------------------------------2. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. De bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande ------------schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het ------------liquidatiesaldo zal in alle gevallen uitsluitend worden aangewend ten bate van een eveneens volgens artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van de Wet ----Vennootschapsbelasting vrijgesteld zorglichaam of een algemeen -----------maatschappelijk belang (artikel 4 UB Vennootschapsbelasting). -------------4. De Vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.------------------------------------------Artikel 25 -----------------------------------------------------------------------------------Medezeggenschap Cliënten--------------------------------------------------------------1. Indien de activiteiten van de Vennootschap vallen onder de werking van de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zal de Vennootschap ----handelen overeenkomstig de daarin opgenomen regelgeving. -----------------2. Mocht er een cliëntenraad zijn ingesteld, dan heeft deze de in artikel 2:346,
onder c Burgerlijke Wetboek bedoelde bevoegdheid tot het indienen van --een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek. -----------------3. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel ---2:345 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van klachten
of besluiten of andere aangelegenheden waarvoor wetten zoals de Wet -----medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet klachtrecht cliënten --zorgsector of de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische --------------ziekenhuizen, of de daarvoor in de plaats tredende regelingen, een klachten, advies-, instemmings- of beroepsregeling dan wel procedure kennen. ------Artikel 26 -----------------------------------------------------------------------------------Conflictregeling ---------------------------------------------------------------------------Indien een meningsverschil dan wel een ander conflict mocht ontstaan tussen -het Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, niet zijnde
een arbeidsconflict tussen één of meer Bestuurders en de Vennootschap, zullen
zij het bindende advies verzoeken van een deskundige, aan te wijzen in --------onderling overleg, dan wel, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent, ---door de kantonrechter van het arrondissement Gelderland.-------------------------Een bindend advies zal worden verzocht zodra een van de voormelde organen dit gewenst acht.----------------------------------------------------------------------------
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Partijen verbinden zich over een weer en om onherroepelijk zich conform de -uitspraak van de bindend adviseur te zullen gedragen, als het ware het in het --advies bepaalde reeds nu door hen rechtstreeks overeengekomen. ----------------Artikel 27 -----------------------------------------------------------------------------------Transparantie-eisen -----------------------------------------------------------------------1. Het Bestuur is verplicht schriftelijk en inzichtelijk vast te leggen welk -----orgaan of welke organen van de Vennootschap welke bevoegdheden heeft onderscheidenlijk hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering. -----------------------------------------------------------------------2. Het Bestuur dient schriftelijk en inzichtelijk vast te legen hoe de ------------zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische ----verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, ---taken en beslissingsbevoegdheden. ------------------------------------------------3. De activiteiten van de Vennootschap waarvoor de Wet toelating ------------zorginstellingen (Wtzi) geldt, worden door de Vennootschap respectievelijk
het Bestuur van de Vennootschap in ieder geval financieel onderscheiden -van andere activiteiten van de Vennootschap. -----------------------------------4. In de financiële administratie van de Vennootschap zijn ontvangsten en ---betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en duidelijk is -wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de ---------------Vennootschap is aangegaan. Het Bestuur verplicht zich om het bepaalde in
de vorige volzin op papier bij te houden.------------------------------------------Artikel 28 -----------------------------------------------------------------------------------Toezichthoudend orgaan -----------------------------------------------------------------1. Indien alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden gehouden
door een rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in de -Wet toelichting zorginstellingen (Wtzi), waaronder de verplichting tot het instellen van een toezichthoudend orgaan, en deze rechtspersoon vormt ---tevens het Bestuur van de Vennootschap, zal het toezichthoudende orgaan van de enig aandeelhouder van de Vennootschap tevens toezicht houden op
het Bestuur van de Vennootschap en alle taken die daaruit voortvloeien op zich nemen. ---------------------------------------------------------------------------2. Indien de Vennootschap door het in lid 1 bepaalde volledig kan voldoen --aan de voorwaarden als bedoeld in de Wet toelichting zorginstellingen -----(Wtzi) zal de Algemene Vergadering niet overgaan tot benoeming van een Raad van Commissarissen. Alzo is het in deze statuten bepaalde ten aanzien
van de Raad van Commissarissen dan niet van toepassing. --------------------
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3. Indien de Vennootschap door het in lid 1 bepaalde niet volledig kan --------voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in de Wet toelichting --------------zorginstellingen (Wtzi) zal de Algemene Vergadering overgaan tot ---------benoeming van commissarissen als bedoeld in artikel 15 van deze statuten.
Slotverklaringen ---------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaarde tenslotte: -----------------------------------------A.BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL --------------------------1. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de vennootschap benoemd de
coöperatie: Coöperatie Boer en Zorg B.A. voornoemd. ------------------------2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december
tweeduizend negentien. --------------------------------------------------------------3. Bij de oprichting is geplaatst één (1) aandeel, vertegenwoordigende een ---geplaatst kapitaal van één euro (€ 1,00). Het geplaatste aandeel heeft -------stemrecht. ------------------------------------------------------------------------------4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door: de coöperatie: ----------Coöperatie Boer en Zorg B.A. voornoemd, voor één euro (1,00), zijnde één
(1) gewoon aandeel, met nummers 1. ----------------------------------------------5. Het geplaatste aandeel wordt volgestort op de wijze en onder de bepalingen
hierna sub B vermeld. ----------------------------------------------------------------Waar daarbij sprake is van:----------------------------------------------------------- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap; en ------------------------------------------------------------------ de oprichter, wordt daaronder verstaan: ---------------------------------------de coöperatie: Coöperatie Boer en Zorg B.A. voornoemd.-----------------B. STORTING IN GELD ----------------------------------------------------------------Het geplaatste aandeel wordt door de oprichter volgestort in geld, welke -------storting door de vennootschap wordt aanvaard. --------------------------------------SLOT VAN DE AKTE ------------------------------------------------------------------De comparante is mij, notaris, bekend. ------------------------------------------------WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Dedemsvaart, gemeente ----------Hardenberg, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. --------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante en het ---geven van een toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te -------stellen. --------------------------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de ----------comparante en mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------------------Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de
comparante en de notaris.
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