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STATUTENWIJZIGING
(Stichting Bits of Freedom)

Op drieentwintig juni tweeduizend zeventien is voor mij, mr. Bastiaan Cornelis
Cornelisse, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:
mr. Elvera Visser, geboren te Nederlek op een juli negentienhonderddrieennegentig, met kantooradres Blaak 31, 3011 GA Rotterdam.
De comparant heeft het volgende verklaard:
het bestuur van Stichting Bits of Freedom, een stichting, statutair gevestigd te
Amsterdam en met adres: Prinseneiland 97 H, 1013 LN Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34121286 (stichting), heeft op tweeentwintig juni tweeduizend zeventien besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen,
alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze
besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit, welke aan deze akte zal worden gehecht
(Biilaqe).
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negen december
tweeduizend negen verleden voor een waarnemer van mr. D. ter Braak, notaris met —
plaats van vestiging Amsterdam.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —
stichting hierbij gewijzigd als volgt.
1
Wijziging A
Artikel 3 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
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"3.2 Om het doel te verwezenlijken kan de Stichting gebruik maken van alle
rechtmatige middelen die daaraan dienstbaar zijn. Zij tracht dit doel onder meer
te verwezenlijken door:
— burgers, beleidsmakers en bedrijven bewust te maken van het belang van —
de grondrechten zoals genoemd in artikel 3 lid 1;
— het voeren van campagnes tegen (voorgenomen) wet- en regelgeving of —
zelfregulering die de grondrechten zoals genoemd in artikel 3 lid 1 kan
beperken;
— het gevraagd en ongevraagd adviseren van beleidsmakers respectievelijk —
bedrijven over (voorgenomen) wet- en regelgeving respectievelijk
zelfregulering die de grondrechten zoals genoemd in artikel 3 lid 1 kan
beperken;
— het optreden in rechte ter bescherming of bevordering van de grondrechten
zoals genoemd in artikel 3 lid 1;
— het bevorderen van een constructieve dialoog tussen burgers, overheid en bedrijven over de betekenis en uitoefening van de grondrechten zoals
genoemd in artikel 3 lid 1 in de informatiemaatschappij; en
— het coordineren en uitvoeren van bovengenoemde activiteiten met qua
doelstelling vergelijkbare organisaties in Europees en internationaal
verband.".
2
Wijziging B
Artikel 5 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"5.1 De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Bestuur te bepalen —
aantal Bestuurders van ten minste drie (3).
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, waarbij de functies van secretaris en penningmeester door —
een persoon kunnen worden bekleed.".
3
Wijziging C
Artikel 5 lid 6, Iaatste twee volzinnen vervallen.
4
Wijziging D
Na artikel 5 lid 6 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt:
"5.7 Bestuurders ontvangen noch middellijk noch onmiddellijk een bezoldiging. Zij —
hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet
bovenmatige vrijwilligersvergoeding.".
Tegelijkertijd wordt lid 7 (oud) van artikel 5 vernummerd tot lid 8 (nieuw).
5
Wijziging E
Artikel 9 lid 2 vervalt.
Tegelijkertijd wordt lid 3 (oud) van artikel 9 vernummerd tot lid 2 (nieuw).
6
Wijziging F
Na artikel 10 lid 3 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt:
"10.4 Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van —
Bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via —
andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze —
gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.".
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Tegelijkertijd worden de leden 4 tot en met 13 (oud) van artikel 10 vernummerd tot —
de leden 5 tot en met 14 (nieuw).
7
Wijziging G
Artikel 10 lid 5 (oud) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"10.5 Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een Schriftelijk gevolmachtigde —
andere Bestuurder doen vertegenwoordigen. Een Bestuurder kan daarbij
slechts voor een andere Bestuurder als gevolmachtigde optreden.".
8
Wijziging H
Artikel 10 lid 8 (oud) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"10.8 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle Bestuurders en
de Directeur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en —
ten minste twee derde van de Bestuurders ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, —
kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen —
in een bestuursvergadering, waarin alle Bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.".
9
Wijziging I
Artikel 11 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"11.2 De Directeur wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst, tenzij
anders is bepaald bij het besluit tot benoeming.".
10
Wijziging J
Artikel 17 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"17.4 Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting
afgesloten. Daaruit wordt door het Raad van Bestuur binnen zes (6) maanden —
na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt bestaande uit een
balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar. Voorts —
stelt de Raad van Bestuur een jaarverslag op.".
11
Wijziging K
Artikel 17 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"17.5 De jaarrekening wordt binnen zeven (7) maanden na afloop van het boekjaar —
door de Raad van Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle
Bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van hun, dan —
wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.".
Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen —
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing
is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.
(volgt ondertekening)
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