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DK/54451.01  

 

 

Doorlopende tekst  van de statuten van:  

de Stichting Mama Cash, met statutaire zetel te Amsterdam, kantoorhoudende Eerste 

Helmersstraat 17 D, 1054 CX Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 41202535, zoals deze luidt na akte van statutenwijziging, verleden op 23 

september 2022 voor mr. S.B. Onclin, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te tekenen in het 

protocol van mr. J.H.F. Siemerink, notaris te Amsterdam. 

 

 

DEFINITIES EN INTERPRETATIE  

Artikel 1  

1.1 In deze statuten gelden de volgende definities:  

Artikel Een artikel van deze statuten. 

Bestuur Het bestuur van Mama Cash.  

Bestuurder Een lid van het Bestuur (director).  

Bestuursreglement Het reglement vastgesteld door het Bestuur 

overeenkomstig Artikel 10.  

BW Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.  

Directeur De Bestuurder met de titel van directeur (executive 

director). 

Mama Cash De stichting waarop deze statuten betrekking hebben.  

Raad van Toezicht De raad van toezicht van Mama Cash. 

RvT Lid Een lid van de Raad van Toezicht. 

RvT Voorzitter 

Uitvoerend Directeur 

De voorzitter van de Raad van Toezicht. 

De Bestuurder met de titel algemeen directeur (co-

executive director). 

Voorzitter De voorzitter van het Bestuur.  

1.2 In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het 

meervoud.  

1.3 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische 

communicatiemiddelen.  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 2  

2.1 De Stichting is genaamd: Stichting Mama Cash. 

2.2 Zij heeft haar statutaire zetel te Amsterdam.  

DOELSOMSCHRIJVING  

Artikel 3  

3.1 Mama Cash opereert globaal en heeft ten doel: 

a. het strijden voor een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld en steunt 

daartoe het maatschappelijke veranderingsproces dat gericht is op een gelijke 

verdeling van macht en middelen. Daartoe streeft Mama Cash naar volledige 

participatie van vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen in alle 

maatschappelijke en economische sectoren en naar volledige zeggenschap over hun 

eigen lichaam. Haar werkwijze is om vernieuwende, creatieve en duurzame 
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activiteiten van vrouwen-, meiden-, trans- en intersekse personengroepen en hun 

voortrekkers op dit vlak te ondersteunen en te versterken. Mama Cash doet dit 

middels verschillende activiteiten, maar met name door initiatieven en projecten van 

vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen financieel te faciliteren door middel 

van subsidies en door het creëren van netwerken. Daarnaast wil Mama Cash een 

inspirerend voorbeeld zijn voor alle personen die dromen van een rechtvaardige 

wereld en die financiële ondersteuning willen bieden om deze dromen te 

verwezenlijken; en 

b. het verrichten van al hetgeen met voornoemd doel in de ruimste zin verband houdt 

of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

3.2 Mama Cash beoogt geen winst te behalen. 

3.3 Mama Cash streeft te voldoen aan de kwalificatie van een algemeen nut beogende instelling 

als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of iedere opvolgende 

of vervangende regeling. 

VERMOGEN  

Artikel 4 

Het vermogen van Mama Cash wordt gevormd door:  

a. subsidies, sponsorgelden en andere bijdragen;  

b. schenkingen, erfstellingen en legaten; en 

c. alle andere verkrijgingen en baten.  

Erfstellingen mogen door Mama Cash slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving.  

BESTUUR - SAMENSTELLING  

Artikel 5  

5.1 Mama Cash heeft een Bestuur bestaande uit ten minste één (1) of meer Bestuurders. Slechts 

natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot Bestuurder.  

5.2 De Raad van Toezicht stelt het aantal Bestuurders vast.  

5.3 Het Bestuur benoemd een Directeur of een Uitvoerend Directeur tot Voorzitter.  

5.4 Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, kunnen zij tijdelijk worden vervangen 

door een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen persoon en, tot dat moment, 

is/zijn de andere Bestuurder(s) belast met het bestuur van Mama Cash. Ingeval van 

ontstentenis of belet van alle Bestuurders, komt het bestuur van Mama Cash toe aan een of 

meer daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen personen.  

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING  

Artikel 6  

6.1 De Raad van Toezicht benoemt de Bestuurders. 

6.2 De Raad van Toezicht kan één Bestuurder tot Directeur of twee Bestuurders tot Uitvoerende 

Directeuren benoemen.  

6.3 De Raad van Toezicht kan een Bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan.  

6.4 De Bestuurders ontvangen een gepaste bezoldiging, vast te stellen door de Raad van 

Toezicht. 

6.5 Een Bestuurder defungeert van rechtswege wanneer ten aanzien van hem of haar het 

faillissement, surseance van betaling, het uitspreken van de toepassing van een 

schuldsaneringsregeling of een onderbewindstelling wordt aangevraagd of verzocht, of 

wanneer zij anderszins de vrije beschikking over hun vermogen verliest.  

BESTUUR – TAKEN, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING  
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Artikel 7  

7.1 Behoudens beperkingen opgenomen in deze statuten en het Bestuursreglement is het 

Bestuur belast met het besturen van Mama Cash. Bij de vervulling van hun taak richten de 

Bestuurders zich naar het belang van Mama Cash en de met haar verbonden onderneming. 

7.2 Iedere Bestuurder heeft één stem in de besluitvorming van het Bestuur.  

7.3 Besluiten van het Bestuur worden, ongeacht of dit in een bestuursvergadering of anderszins 

geschiedt, met tenminste een volstrekte meerderheid genomen in een vergadering waar 

tenminste de helft van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij anders 

bepaald in deze statuten of in het Bestuursreglement. Als ter vergadering blijkt dat niet aan 

het quorum wordt voldaan, dan wordt de betreffende besluitvorming uitgesteld tot de 

volgende bestuursvergadering.  

7.4 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn 

uitgebracht.  

7.5 Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, komt het betreffende besluit niet tot 

stand. 

7.6 Het Bestuur vergadert zo dikwijls als een Bestuurder dat noodzakelijk of passend acht en 

tenminste twee (2) keer per kalenderjaar. Een bestuursvergadering kan door de Voorzitter 

worden bijeengeroepen.  

7.7 Alle Bestuurders zullen met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste een (1) 

week worden opgeroepen voor alle vergaderingen van het Bestuur, tenzij een kortere 

oproepingstermijn noodzakelijk is om een vertraging te voorkomen waarvan redelijkerwijs 

verwacht mag worden dat deze een nadelig gevolg zal hebben voor Mama Cash. De 

oproeping voor een vergadering van het Bestuur houdt de datum, tijd, plaats en agenda van 

die bestuursvergadering in en wordt schriftelijk verzonden aan de Bestuurders. 

7.8 Een Bestuurder kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur worden 

vertegenwoordigd door een andere Bestuurder die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.  

7.9 Indien een bestuursvergadering niet is opgeroepen overeenkomstig de Artikelen 7.6 en 7.7, 

kunnen besluiten van het Bestuur niettemin op die bestuursvergadering worden genomen 

met algemene stemmen van alle Bestuurders.  

7.10 Bestuursvergaderingen kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden 

tenzij een Bestuurder daartegen bezwaar maakt.  

7.11 Indien een Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, deelt de betreffende Bestuurder dit 

mede aan het Bestuur en onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en 

besluitvorming hieromtrent. De aanwezigheid van de betreffende Bestuurder telt niet mee 

voor het quorum, zoals bedoeld in Artikel 7.3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan 

worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. 

7.12 Besluiten van het Bestuur kunnen, in plaats van in een bestuursvergadering, schriftelijk 

worden genomen, mits alle Bestuurders bekend zijn met het te nemen besluit en geen van 

hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 7.2 tot en met 7.5 zijn 

van overeenkomstige toepassing.  

BESTUUR - BIJZONDERE BESLUITEN  

Artikel 8  

8.1 Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen 

de besluiten van het Bestuur omtrent: 

a. het aangaan van een fusie of splitsing waarbij Mama Cash partij is; 

b. de ontbinding van Mama Cash; 
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c. de wijziging van deze statuten; 

d. de benoeming van een onafhankelijke accountant; 

e. de vaststelling van de jaarrekening; 

f. de vaststelling of wijziging van het jaarplan of de begroting van Mama Cash; 

g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van 

registergoederen; 

h. de vaststelling of wijziging van het investeringsbeleid van Mama Cash; 

i. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal 

werknemers van Mama Cash; 

j. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere 

rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van 

ingrijpende betekenis is voor Mama Cash; 

k. de vaststelling of wijziging van de missie en visie van Mama Cash; 

l. het verlenen of intrekken van een volmacht als bedoeld in Artikel 9.4; 

m. het oprichten van een nieuwe vennootschap of rechtspersoon; 

n. iedere transactie welke een door de Raad van Toezicht bij specifiek omschreven 

besluit vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld bedrag te boven gaat.  

8.2 Onverminderd het in Artikel 8.1 bepaalde is het Bestuur bevoegd te besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij Mama Cash zich als borg 

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

zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

8.3 Het Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor zodanige 

bestuursbesluiten als de Raad van Toezicht bij haar specifiek omschreven besluit heeft 

vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.  

8.4 Het ontbreken van de ingevolge Artikelen 8.1 en 8.3 vereiste goedkeuring tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan. 

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 9  

9.1 Het Bestuur vertegenwoordigt Mama Cash.  

9.2 Elk bestuurder met de titel Directeur of Uitvoerend Directeur kan Mama Cash 

vertegenwoordigen.  

9.3 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van Mama Cash komt mede toe aan twee 

gezamenlijk handelende Bestuurders.  

9.4 Mama Cash kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe 

strekkende volmacht. Indien Mama Cash een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon 

kan het Bestuur een geschikte titel toekennen aan die persoon.  

BESTUUR - BESTUURSREGLEMENT  

Artikel 10  

10.1 Het Bestuur stelt een Bestuursreglement op waarin aangelegenheden hem intern 

betreffende worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement de 

bestuurstaken onderling verdelen.  

10.2 Het Bestuursreglement mag niet afwijken van de wet of deze statuten.  

10.3 Het Bestuur mag voormeld reglement te allen tijde intrekken of wijzigen met voorafgaande 

goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

RAAD VAN TOEZICHT - SAMENSTELLING 
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Artikel 11 

11.1 Mama Cash heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste vijf (5) en ten hoogste 

vijftien (15) RvT Leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot RvT Lid.  

11.2 De Raad van Toezicht stelt het aantal RvT Leden vast overeenkomstig Artikel 11.1.  

11.3 De Raad van Toezicht kiest uit hun midden één of meer RvT Voorzitters. De Raad van 

Toezicht kan een RvT Voorzitter ontslaan zonder deze persoon als RvT Lid te ontslaan. In dat 

geval zet dit RvT Lid hun zittingstermijn voort zonder het dragen van de titel RvT Voorzitter. 

11.4 Ingeval van ontstentenis of belet van een RvT Lid, kunnen zij tijdelijk worden vervangen door 

een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen persoon en, tot dat moment, zijn de 

andere RvT Leden belast met de taken van de Raad van Toezicht. Ingeval van ontstentenis of 

belet van alle RvT Leden, komen de taken van de Raad van Toezicht toe aan een of meer 

daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen personen. 

RAAD VAN TOEZICHT - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG 

Artikel 12 

12.1 De Raad van Toezicht benoemt de RvT Leden en kan een RvT Lid te allen tijde schorsen of 

ontslaan. 

12.2 De RvT Leden treden af onmiddellijk na het sluiten van de eerste fysieke vergadering van de 

Raad van Toezicht, gehouden drie (3) jaar na de (meest recente) (her)benoeming van het 

betreffende RvT Lid. RvT Leden kunnen worden herbenoemd voor twee (2) aaneengesloten 

zittingstermijnen voor een gelijke periode. Wanneer de voornoemde uiterste zittingstermijn 

van een RvT Lid is verstreken, kan dit RvT Lid niet eerder worden benoemd dan een (1) jaar 

na het verstrijken van die uiterste zittingstermijn.  

12.3 Indien er geen RvT Leden in functie zijn, benoemt de persoon die door de Raad van Toezicht 

op grond van Artikel 11.4 is aangewezen als zijnde belast met de taken van de Raad van 

Toezicht vijf (5) of meer RvT Leden. De in de vorige volzin bedoelde persoon mag zichzelf 

benoemen als RvT Lid.  

12.4 De RvT Leden ontvangen geen (directe of indirecte) bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

Een redelijke vergoeding voor kosten gemaakt door RvT Leden als zodanig kwalificeren niet 

als bezoldiging, mits dergelijke vergoedingen in de jaarrekening worden opgenomen en 

toegelicht.  

12.5 Een RvT Lid defungeert van rechtswege wanneer ten aanzien van hem het faillissement, 

surseance van betaling, het uitspreken van de toepassing van een schuldsaneringsregeling of 

een onderbewindstelling wordt aangevraagd of verzocht, of wanneer zij anderszins de vrije 

beschikking over hun vermogen verliezen.  

RAAD VAN TOEZICHT - TAAK EN BEVOEGDHEDEN 

Artikel 13 

13.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op 

de algemene gang van zaken in Mama Cash en de met haar verbonden onderneming. De 

Raas staat het Bestuur met raad terzijde.  

13.2 Bij de vervulling van hun taak richten de RvT Leden zich naar het belang van Mama Cash en 

de met haar verbonden onderneming. 

13.3 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak 

noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van Mama Cash 

aan ieder RvT Lid die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te 

nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van Mama Cash en tot kennisneming 

van alle handelingen die hebben plaatsgevonden. Ieder RvT Lid heeft toegang tot alle 
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gebouwen en terreinen die bij Mama Cash in gebruik zijn. 

13.4 Het Bestuur stelt ten minste één keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte 

van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het 

beheers- en controlesysteem van Mama Cash.  

13.5 De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van Mama Cash 

doen bijstaan door deskundigen. 

RAAD VAN TOEZICHT - ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 

Artikel 14 

14.1 Ieder RvT Lid heeft een stem in de besluitvorming van de Raad van Toezicht.  

14.2 Een RvT Lid kan voor de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Toezicht worden 

vertegenwoordigd door een ander RvT Lid die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.  

14.3 De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen.  

14.4 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden niet als uitgebrachte 

stemmen geteld.  

14.5 Ingeval van een staking van stemmen in de Raad van Toezicht, komt het betreffende besluit 

niet tot stand.  

14.6 De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als een RvT Lid dat noodzakelijk of passend acht. 

Een vergadering van de Raad van Toezicht kan door ieder RvT Lid worden bijeengeroepen. In 

het geval dat er meer dan vier (4) vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn gehouden in 

een kalenderjaar kunnen daaropvolgende vergaderingen in datzelfde kalenderjaar alleen 

bijeen worden geroepen door ten minste twee (2) RvT Leden gezamenlijk. 

14.7 Bestuurders krijgen de mogelijkheid om de vergadering van de Raad van Toezicht bij te 

wonen, indien zij worden opgeroepen met inachtneming van Artikel 14.8. 

14.8 Alle RvT Leden zullen met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste twee (2) 

weken worden opgeroepen voor alle vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij een 

kortere oproepingstermijn noodzakelijk is om een vertraging te voorkomen waarvan 

redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze een nadelig gevolg zal hebben voor Mama 

Cash. De oproeping voor een vergadering van de Raad van Toezicht houdt de datum, tijd, 

plaats en agenda van die vergadering in en wordt schriftelijk verzonden aan de RvT Leden. 

14.9 Indien een vergadering van de Raad van Toezicht niet is opgeroepen overeenkomstig de 

Artikelen 14.6 en 14.8, kunnen besluiten van de Raad van Toezicht niettemin op die 

vergadering worden genomen met algemene stemmen van alle RvT Leden.  

14.10 Indien een RvT Lid een tegenstrijdig belang heeft, deelt het betreffende RvT Lid dit mede aan 

de Raad van Toezicht en onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en 

besluitvorming hieromtrent. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht kan 

worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door de Raad van Toezicht. 

14.11 Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van audio- 

of audiovisuele communicatie apparatuur, tenzij een RvT Lid zich daartegen verzet. 

14.12 Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen, in plaats van in een vergadering, schriftelijk 

worden genomen, mits alle RvT Leden bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen 

tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 14.1 tot en met 14.5 zijn 

van overeenkomstige toepassing. 

14.13 De Raad van Toezicht kan 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 RvT Leden, al dan niet bij reglement hun 
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werkzaamheden onderling verdelen. 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN  

Artikel 15  

15.1 Het boekjaar van Mama Cash is gelijk aan het kalenderjaar.  

15.2 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Mama Cash en van alles betreffende 

de werkzaamheden van Mama Cash, naar de eisen die voortvloeien uit deze 

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te 

allen tijde de rechten en verplichtingen van Mama Cash kunnen worden gekend.  

15.3 Per het einde van ieder boekjaar wordt door het Bestuur een balans en een staat van baten 

en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden 

na afloop van het boekjaar aan de Raad van Toezicht worden aangeboden.  

15.4 De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde in 

Artikel 8.1. 

15.5 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 

balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overge-

bracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der 

gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen 

redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.  

15.6 Het Bestuur is verplicht de in Artikelen 15.2 en 15.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers te bewaren, voor de wettelijk voorgeschreven periode.  

STATUTENWIJZIGING  

Artikel 16 

16.1 Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in 

Artikel 8.1.  

16.2 Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. 

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 17  

17.1 Het Bestuur is bevoegd Mama Cash te ontbinden, met inachtneming van het bepaalde in 

Artikel 8.1.  

17.2 Mama Cash blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is.  

17.3 De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij bij 

het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.  

17.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van Mama Cash inschrijving 

geschiedt in het handelsregister.  

17.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 

kracht.  

17.6 Enig batig liquidatiesaldo dat resteert na vereffening van het vermogen van Mama Cash zal 

worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in 

artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of iedere opvolgende of vervangende 

regeling, met een soortgelijke doelstelling of zal, naar het oordeel van het Bestuur, op 

zodanige wijze worden aangewend dat een dergelijk saldo ten gunste komt van het 

algemeen nut.  

17.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van ontbonden Mama Cash 

gedurende de wettelijk voorgeschreven periode berusten onder de jongste vereffenaar.  
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SLOTBEPALING  

Artikel 18 

In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.  
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AKTE VAN WIJZIGING STATUTEN VAN: 

(Stichting Mama Cash) 

 

 

Heden, drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. ---------  

Sebastiaan Bartfloris Onclin, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om ----  

akten te passeren in het protocol van mr. Jan Hein Frederik Siemerink, notaris te Amsterdam:  

de heer mr. Daniël Kural, werkzaam op het kantoor van KB notarissen, kantooradres------------  

Amstelveenseweg 88-1, 1075 XJ Amsterdam, geboren te Enschede op negen december --------  

negentienhonderdtweeënnegentig. ----------------------------------------------------------------------  

De comparant verklaarde: ----------------------------------------------------------------------------------  

- dat de stichting Stichting Mama Cash, met statutaire zetel te Amsterdam, -----------------  

kantoorhoudende Eerste Helmersstraat 17 D, 1054 CX Amsterdam, ingeschreven in het --  

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41202535, hierna te --------  

noemen: de 'Stichting', is opgericht bij akte op zeventien november -------------------------  

negentienhonderdtweeëntachtig verleden voor mr. Pieter Willem van der Ploeg, destijds  

notaris te Amsterdam; --------------------------------------------------------------------------------  

- dat de statuten van de Stichting voor het laatst zijn gewijzigd bij akte van -------------------  

statutenwijziging op elf december tweeduizend achttien verleden voor mr. Wijnand ------  

Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam; -----------------------------------------------------  

- dat het Bestuur van de Stichting heeft besloten om de statuten van de Stichting te ---------  

wijzigen; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- dat het Bestuur ten behoeve van de statutenwijziging de goedkeuring heeft gekregen ----  

van haar Raad van Toezicht, op grond van haar statuten; ---------------------------------------  

- dat voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen deze akte van ------  

wijziging statuten te verlijden. -------------------------------------------------------------------------  

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van voornoemde besluiten de statuten ----  

van de Stichting te wijzigen als volgt: ---------------------------------------------------------------------  

Wijziging A. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1, lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -------------------------------------------  

'Artikel    Een artikel van deze statuten. -----------------------------------------------  

Bestuur    Het bestuur van Mama Cash. ------------------------------------------------  

Bestuurder   Een lid van het Bestuur (director). -------------------------------------------  

Bestuursreglement  Het reglement vastgesteld door het Bestuur overeenkomstig Artikel  

10. --------------------------------------------------------------------------------  

BW     Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. --------------------------------------  

Directeur    De Bestuurder met de titel van directeur (executive director). ----------  
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Mama Cash   De stichting waarop deze statuten betrekking hebben. -----------------  

Raad van Toezicht  De raad van toezicht van Mama Cash. -------------------------------------  

RvT Lid    Een lid van de Raad van Toezicht. -------------------------------------------  

RvT Voorzitter   De voorzitter van de Raad van Toezicht. -----------------------------------  

Uitvoerend Directeur De Bestuurder met de titel uitvoerend directeur (co-executive ---------  

director). ------------------------------------------------------------------------  

Voorzitter   De voorzitter van het Bestuur.' ----------------------------------------------  

Wijziging B. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5, lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -------------------------------------------  

'Het Bestuur benoemt een Directeur of een Uitvoerend Directeur tot Voorzitter.' ----------------  

Wijziging C. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 6, lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------------------------------------------  

'De Raad van Toezicht kan één Bestuurder tot Directeur of twee Bestuurders tot Uitvoerende -  

Directeuren benoemen.' ------------------------------------------------------------------------------------  

Wijziging D. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9, lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------------------------------------------  

'Elk Bestuurder met de titel Directeur of Uitvoerend Directeur kan Mama Cash zelfstandig -----  

vertegenwoordigen.' ----------------------------------------------------------------------------------------  

Wijziging F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na lid 2 van artikel 9 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt: ---------------------------  

'De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van Mama Cash komt mede toe aan twee -------------  

gezamenlijk handelende Bestuurders.' -------------------------------------------------------------------  

Tegelijkertijd wordt 3 (oud) van artikel 9 vernummerd tot lid 4 (nieuw). ----------------------------  

Slotverklaring. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De comparant verklaarde ten slotte: ----------------------------------------------------------------------  

- dat van gemeld besluit van de leden van het bestuur een exemplaar aan deze akte wordt-  

gehecht (Bijlage I); ------------------------------------------------------------------------------------  

- dat van gemelde goedkeuring van de Raad van Toezicht tevens blijkt uit een verklaring --  

gehecht aan deze akte (Bijlage II); ------------------------------------------------------------------  

- dat van deze statutenwijziging opgave worden gedaan aan het handelsregister van de ---  

Kamer van Koophandel. ------------------------------------------------------------------------------  

Slot ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie ----  

heeft plaatsgevonden. --------------------------------------------------------------------------------------  

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ---------  

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

De verschenen persoon verklaarde tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen 

en daarmee in te stemmen. --------------------------------------------------------------------------------  
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Deze akte is met instemming van de verschenen persoon beperkt voorgelezen en onmiddellijk 

daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ----------------------------------  

(Volgt ondertekening.) 

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt. 


