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Stichting Adelante Zorg
met ingang van 28-7-2015

STATUTEN:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De stichting is genaamd:
Stichting Adelante Zorg.
Zij heeft haar zetel te Heerlen.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
1.
De stichting heeft ten doel: de coördinatie van het beleid en de
werkzaamheden op de deelgebieden revalidatie, arbeidsintegratie en
audiologie aan en ten behoeve van gehandicapten en andere aan de
genoemde deelgebieden verwante activiteiten.
2.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
het voeren van het bestuur over zorginstellingen die ieder afzonderlijk
werkzaam zijn en zorg verlenen op voormelde deelgebieden
het voeren van overleg met – en de samenwerking met andere
instellingen en instituten op het gebied van de gezondheidszorg in het
algemeen, met andere instellingen en instituten werkzaam in de
genoemde deelgebieden en hieraan – qua activiteiten – verwante
instellingen en instituten en voorts al hetgeen verder ter bereiking van
het doel bevorderlijk kan zijn.
3.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
FINANCIËLE MIDDELEN
Artikel 3.
De stichting tracht de financiële middelen voor de realisatie van haar doelstelling te
verkrijgen uit:
a.
inkomsten uit activiteiten en uit hoofde van beleggingen van de stichting;
b.
subsidies en donaties;
c.
hetgeen de stichting door erfstelling of legaat of op enigerlei andere wijze
verkrijgt.
BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 4.
1.
Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Adelante Groep. Het
bestuur is onderworpen aan het toezicht van de Raad van Toezicht van de
Stichting Adelante Groep.
2.
Alle bepalingen welke zijn opgenomen in de statuten van de Adelante Groep
betreffende de taken en bevoegdheden van het bestuur en het toezicht zijn,
overeenkomstig de wet- en regelgeving voor de zorg, mutatis mutandis van
toepassing op de gang van zaken in deze stichting.
Dit betreft ondermeer de hierna aangehaalde bepalingen:
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"BESTUURSORGANEN
Artikel 4.
De stichting kent als organen:
1.
De Raad van Bestuur.
2.
De Raad van Toezicht.
RAAD VAN BESTUUR EN TOEZICHT OP RAAD VAN BESTUUR
Artikel 5.
1.
De Raad van Bestuur is belast met en eindverantwoordelijke voor het bestuur
van de stichtingen en de met haar verbonden rechtspersonen en is
verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de zorgorganisatie,
de strategie, beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling en voor
de kwaliteit en veiligheid van zorg en onderwijs en legt hierover
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
2.
Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang
van de zorg- en onderwijsorganisaties als maatschappelijke onderneming.
3.
De Raad van Bestuur draagt er voor zorg dat werknemers en anderen die in
relatie tot de zorg- en onderwijsorganisatie staan, zonder gevaar voor hun
rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de Raad van Bestuur of een
daartoe aangewezen functionaris binnen de zorg- en onderwijsorganisatie, te
rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de zorg- en of
onderwijsorganisatie van algemene, operationele en/of financiële aard. Indien
deze vermeende onregelmatigheden betrekking hebben op de Raad van
Bestuur zelf dient de mogelijkheid tot rapportage te bestaan aan de Voorzitter
van Raad van Toezicht.
4.
De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. In
het geval dat de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat,
benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur
tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
5.
De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad
van Bestuur.
6.
Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de schorsingsof ontslagprocedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst gesloten
tussen de stichting en het betreffend lid van de Raad van Bestuur.
7.
De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Raad van Bestuur over een
voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.
Voorts geeft de Raad van Toezicht aan de ondernemingsraad en cliëntenraad
kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad
van Bestuur en stelt dezen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de
Ondernemingsraden respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorgsector of daarvoor in de plaats tredende regelgeving in de gelegenheid
dienaangaande advies uit te brengen.
8.
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige
arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door
de Raad van Toezicht aan de hand maatschappelijke verantwoorde
uitgangspunten.
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9.

Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur
nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid, de volledige
taken van de Raad van Bestuur waar.
10. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Raad van
Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de
stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot lid van de Raad van
Bestuur.
11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van
Bestuur geschiedt bij reglement van de Raad van Bestuur dat wordt
vastgesteld door de Raad van Bestuur en de goedkeuring van de Raad van
Toezicht behoeft.
Artikel 6.
1.
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de
uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
2.
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting
met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van
Toezicht ter goedkeuring voor zoals hierna in artikel 15 omschreven.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
Artikel 7.
1.
De Raad van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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.
2.
Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders
in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van
Bestuur omtrent:
a.
de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekeningen en het
kwaliteitsjaarverslag;
b.
de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde
beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen waaronder het beleid van
de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden;
c.
een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren
opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
d.
het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht
vast te stellen limiet;
e.
de wijziging van de statuten en het reglement van het bestuur;
f.
de ontbinding van de rechtspersoon;
g.
het gelijktijdig beëindigen of het beëindigen binnen een kort tijdsbestek
van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers,
of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk
aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband
werkzaam is voor de zorgorganisatie;
h.
het goedkeuren van een huisvestingsplan voor de lange termijn
i.
de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling
van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
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j.

3.

de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking,
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
k.
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
l.
aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.
Het vorenstaande is eveneens van toepassing op besluiten welke door de
Raad van Bestuur worden genomen ten aanzien van de door de ze Stichting
bestuurde rechtspersonen."

en,
"DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 9.
6.
De Raad van Toezicht dient in elk geval steeds zodanig samengesteld te zijn
dat:
de raad zijn taak naar behoren kan vervullen;
de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan
ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
ten minste één (1) lid beschikt over voor de zorgorganisatie relevante
kennis en ervaring in de zorg."
en,
"TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 12.
4.
In geval van een conflict tussen de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht zal de Raad van Toezicht een gemeenschappelijke vergadering van
beide organen bijeenroepen, waarin naar consensus zal worden gestreefd.
De desbetreffende vergadering zal worden geleid door de voorzitter van de
Raad van Toezicht."
Voorzover in de hiervoor aangehaalde bepalingen verwijzingen naar andere
artikelen voorkomen betreffen dit verwijzingen naar artikelen in de statuten van de
Adelante Groep.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 5.
1.
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de
Raad van Bestuur van de Adelante Groep afzonderlijk.
2.
De Raad van Toezicht van de Adelante Groep vertegenwoordigt
overeenkomstig de bepalingen daartoe opgenomen in de statuten van
Adelante Groep de stichting in die gevallen waarin naar het oordeel van die
Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting
en de Raad van Bestuur van Adelante Groep, respectievelijk de afzonderlijke
leden van die Raad en de stichting.
ENQUÊTERECHT
Artikel 6.
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1.

Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van
het Gerechtshof te Amsterdam als bedoeld in artikel 2:346 lid c van het
Burgerlijk Wetboek, tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de
gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 345, Boek 2 Burgerlijk Wetboek(recht
van enquête) is bevoegd: de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad
Nederland.
2.
Een dergelijk verzoek kan door de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad
Nederland - ter zake van aangelegenheden die op grond van de wet of
daarbij aansluitende regelgeving door haar behandeld kunnen worden uitsluitend worden ingediend, indien voor haar in het kader van een procedure
welke op basis van deze wet wordt gevoerd, geen enkel rechtsmiddel meer
openstaat en zij vervolgens unaniem besluit dat als gevolg van de in
bedoelde procedure gedane uitspraak de instelling van een onderzoek als
bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet achterwege kan en mag blijven.
ADMINISTRATIE, BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN JAARDOCUMENT
Artikel 7
1.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en de
door de stichting bestuurde instellingen en rechtspersonen zodanige
administratie en aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de stichting respectievelijk die instellingen en
rechtspersonen kunnen worden gekend.
2.
Het boekjaar van de stichting en de door de stichting bestuurde instellingen
en rechtspersonen is gelijk aan het kalenderjaar.
3.
De bepalingen opgenomen in de statuten van Adelante Groep omtrent de
wijze van inrichting van de jaarrekening, de controle daarop, de
besluitvorming, de verslaglegging in het Jaardocument Maatschappelijke
Verantwoording enzovoorts zijn mutatis mutandis van overeenkomstige
toepassing.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 8.
1.
Besluiten tot statutenwijziging en ontbinding van de stichting worden
genomen door het bestuur. Deze besluiten behoeven de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht van Adelante Groep
overeenkomstig de in de statuten van Adelante Groep opgenomen wijze van
besluitvorming.
2.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
4.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
6.
Een na de ontbinding resterend batig saldo dient te worden uitgekeerd aan de
Adelante Groep of haar rechtsopvolger onder algemene titel.
7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de door de
Adelante Groep aan te wijzen bewaarder van boeken en bescheiden.

