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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

STICHTING UNEXPECT 

Heden, vijfentwintig juli tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr Jan Bouwen de 

Snaijer, notaris te Amsterdam: 

Chantalle Ilse Schoegje, met kantooradres Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam, 

geboren te Diemen op achtentwintig mei negentienhonderdeenennegentig,. 

De comparant verklaart dat op vierentwintig juli tweeduizend zeventien door het 

bestuur van Stichting Unexpect, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, met 

adres Duindoornplein 19, 1032 CL Amsterdam, handelsregisternummer 60140615 (de 

"Stichting"), is besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en de comparant te 

machtigen deze akte te verlijden. 

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de Stichting 

de volgende wijziging aan te brengen: 

(A) Artikel 1 lid 1 komt te luiden: 

1. 	De stichting draagt de naam: Stichting Designathon Works. 

(B) Artikel 3 lid 3 komt te vervallen, onder vernummering van artikel 3 lid 4 naar 

artikel 3 lid 3 en artikel 3 lid 5 naar artikel 3 lid 4. 

(C) Artikel 7 sub c. komt te luiden: 

c. 	door zijn aftreden; 

(D) Artikel 12 leden 1 tot en met 4 komen te luiden: 

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit 

van het bestuur. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 

11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. 

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het 

liquidatiesaldo vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 

gelijksoortige doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse 

instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en die 

een soortgelijke doelstelling heeft. 

3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het 

bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de 

ontbonden stichting, tenzij het bestuur bij het ontbindingsbesluit andere 
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vereffenaars aanwijst. 

4. 	Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo 

veel mogelijk van kracht. 

Slotbepalingen akte van statutenwijziging. 

Aan deze akte wordt gehecht het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte 

vermelde besluiten. 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in de aanhef van deze akte 

vermeld. 

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant is medegedeeld en daarop 

een toelichting is gegeven, heeft de comparant verklaard van de inhoud van de akte 

kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. 

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing 

voorschrijft, wordt deze akte door e mparant en mij, notaris, ondertekend. 

(Getekend: C.I. Schoegj J.B. 	Sn ijer) 
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APOSTI LLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Country: THE NETHERLANDS 
This public document 

2. has been signed by m r. J.B. de Snaijer 
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam 
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary 

Certified 

5. in Amsterdam 	6. on 22-01-2019 
7. by the registrar of the district court of Amsterdam 
8. no. 

9. Seal/stamp: 

E. van den Berg 

° 



Getekend te Amsterdam op 21 januari 2019. 

Hogan 
Lovells 

DOORLOPENDE TEKST 

De ondergetekende, mr J.B. de Snaijer, notaris te Amsterdam, verklaart dat volgens de 

hem ter beschikking staande gegevens de statuten van Stichting Designathon 

Works, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam (de "Stichting"), luiden 

overeenkomstig de hieraan gehechte tekst. 

De statuten van de Stichting (destijds genoemd: Stichting Unexpect) zijn voor het laatst 

gewijzigd bij akte verleden voor mr J.B. de Snaijer, notaris te Amsterdam op 25 juli 

2017. 
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APOSTILLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Country: THE NETHERLANDS 
This public document 

2. has been signed by mr. J.B. de Snaijer 
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam 
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary 

Certified 

5 	in Amsterdam 	6. on 22-01-2019 
7. by the registrar of the district court of Amsterdam 
8. no. 	 002969 
9. 	Seal/stamp: 
	

10. Signature: 

E. van den Berg 
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STATUTEN  

Naam en Zetel  

Artikel 1  

1. De stichting draagt de naam: Stichting Designathon Works. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 

Doel 

Artikel 2  

1. 	De stichting heeft ten doel: 

a. kinderen wereldwijd een bijdrage te laten leveren aan het creeren van een betere 

wereld door hen te leren ontwerpen en gebruik te maken van nieuwe technologieen; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. 	De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het 

organiseren van een jaarlijks evenement en het verspreiden van lesideeen. 

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen  

Artikel 3  

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten 

minste drie bestuurders. 

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo 

spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen 

door een persoon worden vervuld. 

3. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. 

4. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Zij hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten. 

Bestuur: taak en bevoegdheden  

Artikel 4  

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

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 
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Bestuur: vergaderingen  

Artikel 5  

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de 

stichting haar zetel heeft. 

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het 

bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling 

van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt ieder half jaar een 

vergadering gehouden. 

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de bestuurders daartoe de 

oproeping doet. 

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van 

de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een 

oproepingsbrief. 

5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 

behandelen onderwerpen. 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de 

aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de 

vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. 

7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist 

aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en 

getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben 

gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. 

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en 

degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 

Bestuur: besluitvorminq  

Artikel 6  

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de 

in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten 

vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 

vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor 

een andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of 

vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet 

eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede 

vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden 
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besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren 

geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en 

waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde bestuurders. 

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige 

besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met 

algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het 

oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een 

aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-

ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. 

5. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. 

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders 

voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. 

Bestuur: defungeren  

Artikel 7  

Een bestuurder defungeert: 

a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of 

indien zij ophoudt te bestaan; 

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

c. door zijn aftreden; 

d. door ontslag door de gezannenlijke overige bestuurders; 

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. 

Vertegenwoordiginq 

Artikel 8  

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezannenlijk handelende 

bestuurders. 

3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden 

gedaan. 
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4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om 

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Boekjaar en iaarstukken  

Artikel 9  

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze 

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

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

te alien tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans 

en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te 

stellen. 

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

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 

overgebracht 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. 

Reglement 

Artikel 10  

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 

geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beeindigen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en beeindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 

lid 1 van toepassing. 

Statutenwijziginq 

Artikel 11  

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet 

met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen. Ledere 

bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. 

AMSLIB01/SCHOEGJC/2087137.3 	 Hogan Lovells 
Doort tekst Stichting Designathon Works (eerst: Stichting Unexpect) (25-07-2017) 



Hogan 
Lovells 	 -5- 

3. 	De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde 

statuten neer to leggen ten kantore van het handelsregister. 

Ontbinding en vereffeninq 

Artikel 12  

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. 

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige 

toepassing. 

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo 

vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut 

beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of ten behoeve van een 

buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 

soortgelijke doelstelling heeft. 

3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de 

bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting, tenzij het bestuur 

bij het ontbindingsbesluit andere vereffenaars aanwijst. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van 

kracht. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 

gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de 

vereffenaars aangewezen persoon. 

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing 

Slotbepalingen  

Artikel 13  

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend 

veertien. 
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UNOFFICIAL TRANSLATION 

DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION 

STICHTING UNEXPECT 

Today, the twenty-fifth of July two thousand and seventeen, appears before me, Jan 

Bouwen de Snaijer, civil law notary practising in Amsterdam: 

Chantalle Ilse Schoegje, with office address Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam, 

born in Diemen on the twenty-eight of May nineteen hundred ninety one. 

The appearer declares that on the twenty-fourth of July two thousand and seventeen 

the managing board of Stichting Unexpect, a foundation (stichting), having its 

corporate seat in Amsterdam and address at Duindoornplein 19, 1032 CL Amsterdam, 

trade register number 60140615 (the "Foundation"), resolved to amend the articles of 

association of the Foundation and to authorise the appearer to execute this deed. 

The appearer declares, in giving effect to these resolutions, to make the following 

amendments to the articles of association of the Foundation: 

(A) Article 1 paragraph 1 shall read: 

1. 	The name of the foundation is: Stichting Designathon Works. 

(B) Article 3 paragraph 3 shall be deleted, renumbering article 3 paragraph 4 to 

article 3 paragraph 3 and article 3 paragraph 5 to article 3 paragraph 4. 

(C) Article 7 section c. shall read: 

c. 	by his resignation; 

(D) Article 12 paragraphs 1 up to and including 4 shall read: 

1. The foundation may be dissolved by a resolution of the managing board 

to that effect. The provisions of article 11 paragraph 11 shall apply 

correspondingly to the resolution to dissolve the foundation. 

2. The resolution to dissolve the foundation shall also specify the purpose 

of the balance after liquidation. Funds remaining after the liquidation 

must be allocated to a public benefit organisation (algemeen nut 

beogende instelling) with a similar objective of the foundation or to a 

foreign organisation (nearly) exclusively aiming at the public benefit 

with a similar objective. 

3. In the event the foundation is dissolved as a result of a resolution of the 

board, the board members shall act as liquidators of the assets and 
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liabilities of the foundation, unless the board members appointed other 

liquidators in the resolution to dissolve the foundation. 

4. 

	

	During the liquidation these articles of association shall remain in force 

as far as possible. 

FINAL PROVISIONS DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION. 

Attached to this deed is the document evidencing the resolutions mentioned in the 

head of this deed. 

The appearer is known to me, notary. 

This deed is executed in Amsterdam on the date mentioned in the heading of this 

deed. 

After the substance of this deed and an explanation thereon have been stated to the 

appearer, the appearer has declared to have taken notice of the contents of this deed 

and to consent to the deed not being read out in full. 

Immediately after those parts of the deed that the law requires to be read out have 

been read out, this deed is signed by the appearer and by me, notary. 

(Signed: C.I. Schoegje, J.B. de Snaijer) 
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UNOFFICIAL TRANSLATION 

COMPLETE TEXT 

The undersigned, J.B. de Snaijer, civil law notary, practising in Amsterdam, certifies 

that according to his information, the articles of association of Stichting Designathon 

Works, a foundation (stichting), with corporate seat in Amsterdam (the "Foundation"), 

read in conformity with the attached text. 

The articles of association of the Foundation (formerly known as: Stichting Unexpect) 

were amended most recently by deed executed before J.B. de Snaijer, civil law notary, 

practising in Amsterdam on 25 July 2017. 

Signed in Amsterdam on 21 January 2019. 
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ARTICLES OF ASSOCIATION  

Name and Seat 

Article 1  

1. The name of the foundation is: Stichting Designathon Works. 

2. It has its seat in the municipality of Amsterdam. 

Objects 

Article 2  

1. 	The objects of the foundation are: 

a. to let children worldwide contribute to creating a better world by 

teaching them to design and to make use of new technologies; 

b. the performance of all further actions which are connected with or may 

be conducive to the above in the broadest sense. 

2. 	The foundation tries to achieve its goal by, among others, organizing an annual 

event and spreading ideas for lessons. 

Board: composition, method of appointment  

Article 3  

1. The board shall consist of at least three board members. The board shall 

determine the number of board members of the foundation. 

2. Board members are appointed and suspended by the board. Vacancies which 

arise must be filled as soon as possible. The board appoints a chairman, a 

secretary and a treasurer from among themselves. The positions of secretary 

and treasurer may be held by the same person. 

3. In the event of one or more vacancies on the board, the board retains its 

powers. 

4. Board members do not receive any remuneration for their activities. 

They have no right to reimbursement of expenses incurred in the performance 

of their duties. 

Board: duties and powers  

Article 4  

1. The board is charged with the management of the foundation. 

2. The board is not authorised to decide to conclude agreements to acquire, 

alienate or encumber registered property. 

3. The board is not authorised to decide to conclude agreements under which the 

foundation commits itself as surety or joint and several debtor, to bind the 
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foundation for obligations of third parties or the foundation provides security for 

the debt of a third party. 

4. 	Testamentary dispositions may only be accepted under the benefit of inventory. 

Board: meetings  

Article 5 

1. Meetings of the board are held in the Netherlands in the municipality where the 

foundation has its seat. 

2. Annually, within six months from the end of the financial year, a meeting of the 

board (the annual meeting) shall be held, at which in any case the 

establishment of the balance sheet and the statement of income and 

expenditure shall be discussed. In addition, a meeting shall be held every six 

months. 

3. Furthermore, meetings are held when one of the board members makes a 

notice to that end. 

4. The notice for a meeting shall be given at least seven days in advance, not 

counting the day of the notice and the day of the meeting, by means of a 

convocation letter. 

5. A convocation letter shall state, except for the place and time of the meeting, 

the subjects to be discussed. 

6. The meetings shall be chaired by the chairman. In the absence of the chairman 

the board members present shall appoint the chairman of the meeting. Until 

such appointment, the meeting shall be chaired by the oldest board member 

present in terms of age. 

7. The secretary takes minutes of the meeting. In the absence of the secretary, 

the person chairing the meeting shall appoint the secretary of the meeting. The 

minutes shall be adopted and signed by those who served as chairman and 

secretary at the meeting. The minutes will subsequently be kept by the 

secretary. 

8. The board members holding office and those invited by the board shall have 

access to the meetings of the board. 

Board: decision making 

Article 6  

1. 	The board may only pass resolutions at a meeting if the majority of the board 

members holding office are present or represented. 
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In the board meeting a board member may have himself represented by 

another board member through a power of attorney, sufficient for the chairman 

of the meeting to decide, made in writing. A board member may only act as a 

proxy for one other board member. 

2. If the majority of the board members holding office are not present or 

represented at a meeting, a second meeting shall be convened, to be held not 

earlier than two and no later than four weeks after the first meeting. In the 

second meeting valid resolutions can be adopted with respect to the proposals 

placed on the agenda for the first meeting, regardless the number of board 

members present or represented. The notice convening the second meeting 

shall indicate and set forth the reasons why at such meeting a resolution may 

be adopted irrespective of the number of board members present or 

represented at the meeting. 

3. If the requirements for convening or holding meetings are not met no valid 

resolutions may be adopted, unless each board member holding office is 

present or represented at a meeting, provided that these resolutions are 

passed with general votes. 

4. The board may also pass resolutions with general votes outside a meeting. The 

secretary shall draw up a report of such resolution which shall be kept as 

minutes, to be co-signed by the chairman. 

5. Each board member has the right to cast one vote. 

Resolutions shall be adopted by an absolute majority of the votes cast, unless 

the articles of association require a greater majority. In case of a tie in voting, 

the proposal shall be considered rejected. 

6. All voting at a meeting shall occur orally, unless one or more board members 

request a vote by ballot. 

Votes by ballot must be cast by means of sealed and unsigned ballots. 

7. Blank votes will be considered as not having been cast. 

8. Any dispute concerning voting will be decided by the chairman of the meeting. 

Board: resignation  

Article 7 

A board member resigns: 

a. 	by his death or if the board member is a legal entity, by its dissolution or if it 

ceases to exist; 
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b. when he loses the disposition over one's assets; 

c. by his resignation; 

d. as a result of dismissal by the other board members as a whole; 

e. as a result of dismissal on the grounds of Article 2:298 of the Dutch Civil Code 

(Burgerlijk Wetboek). 

Representation  

Article 8  

1. The foundation is represented by the board. 

2. Two board members acting jointly are also authorized to represent the 

foundation. 

3. Acts contrary to article 4 paragraphs 2 and 3 may be invoked against third 

parties. 

4. The board may grant a power of attorney to one or more board members, as 

well as to third parties, to represent the foundation within the limits of that 

power of attorney. 

Financial year and annual accounts  

Article 9  

1. The financial year of the foundation shall coincide with the calendar year. 

2. The board is obliged to keep records of the financial position of the foundation 

and of everything concerning the foundation's activities, in accordance with the 

requirements arising from these activities, and to keep the books, documents 

and other data carriers in such a way that the foundation's rights and 

obligations can be known from them at any time. 

3. The board is obliged to draw up, draw up on paper and adopt the foundation's 

balance sheet and statement of income and expenditure within six months of 

the end of each financial year. 

4. The board is obliged to keep the books, documents and other data carriers 

referred to in the previous paragraphs for a period of seven years. 

5. The data recorded on a data carrier, with the exception of the balance sheet 

and statement of income and expenditure drawn up on paper, may be 

transferred and stored on another data carrier, provided that the data are 

transferred in an accurate and complete manner and that these data are 

available throughout the entire storage period and can be made readable within 

a reasonable time. 
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Regulations 

Article 10 

1. The board is authorised to adopt regulations regulating those subjects which, in 

the opinion of the board, require (further) regulation. 

2. The regulations may not be in conflict with the law or with these articles of 

association. 

3. The board is authorised to amend or terminate the regulations. 

4. Article 11 paragraph 1 shall apply to the adoption, amendment and termination 

of the regulations. 

Amendment of the articles of association  

Article 11  

1. The board is authorized to amend these articles of association. A resolution to 

amend the articles of association must be adopted with general votes in a 

meeting in which all board members are present or represented. 

2. The amendment must be effected by notarial deed subject to being declared 

void. Each board member separately is authorised to execute the relevant 

deed. 

3. The board members are obliged to deposit an authentic copy of the 

amendment and the amended articles of association at the office of the trade 

register. 

Dissolution and liquidation  

Article 12  

1. The foundation may be dissolved by a resolution of the managing board to that 

effect. The provisions of article 11 paragraph 11 shall apply correspondingly to 

the resolution to dissolve the foundation. 

2. The resolution to dissolve the foundation shall also specify the purpose of the 

balance after liquidation. Funds remaining after the liquidation must be 

allocated to a public benefit organisation (algemeen nut beogende instelling) 

with a similar objective of the foundation or to a foreign organisation (nearly) 

exclusively aiming at the public benefit with a similar objective. 

3. In the event the foundation is dissolved as a result of a resolution of the board, 

the board members shall act as liquidators of the assets and liabilities of the 

foundation, unless the board members appointed other liquidators in the 

resolution to dissolve the foundation. 
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4. During the liquidation these articles of association shall remain in force as far 

as possible. 

5. After the liquidation has been completed, the books and records of the 

dissolved foundation shall remain in the possession of the person designated 

by the liquidators for the period prescribed by law. 

6. The liquidation is subject to the provisions of Title 1, Book 2 of the Dutch Civil 

Code (Burgerlijk Wetboek). 

Concluding provisions  

Article 13  

1. In all cases not provided for by law or these articles of association, the board 

shall decide. 

2. In these articles of association, 'in writing' means any message conveyed 

through the usual communication channels, of which written evidence is 

provided. 

3. The first financial year of the foundation shall end on the thirty-first of 

December two thousand and fourteen. 
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