
Heden, vier en twintig augustus tweeduizend en zeven,  

verschenen voor mij, Meester Johnny Ronald Edward Kleinmoedig, notaris ter 

standplaats Curacao: 

 

1. mevrouw MARIA CLARA ESTHER VAN DER VALK geboren DE LANNOY, 

    stafmedewerker, wonende op Curaçao, Kaya Tentalaria 3, geboren te Curacao op 

    vijftien augustus negentienhonderd vier en vijftig, gehuwd; 

2. mevrouw MILOUZKA NATASHA SIMONE SPROCK, finance manager wonende op 

    Curaçao, Kaya Urdal 112, geboren te Curaçao op achttien februari 

    negentienhonderd een en zeventig; ongehuwd; en 

3. de heer ROBERT ALBERT VERONICO ANTONIUS, ambtenaar wonende op 

    Curacao, Santa Catarina 4, geboren te Curaçao op achtentwintig januari 

    negentienhonderd vijf en vijftig, gehuwd.  

De comparanten verklaarden dat in de op zes en twintig mei tweeduizend en 

zeven gehouden algemene vergadering van de op Curacao gevestigde vereniging 

“FEDERATIE ANTILLIAANSE JEUGDZORG”, een rechtspersoon met leden die is 

gericht op een bepaald doel, conform artikel 70 lid 1 van Boek Twee van het 

Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, is besloten de statuten van 

genoemde vereniging algeheel te wijzigen in voege als hierna vermeld en bij 

welke vergadering de comparanten voornoemd, tevens werden gemachtigd om de 

akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen. 

Van genoemd besluit en machtiging blijkt uit een uittreksel van de notulen 

van gemelde algemene ledenvergadering, welk uittreksel aan deze akte zal 

worden gehecht. 

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten, handelende als 

gemeld, de statuten van genoemde vereniging algeheel te wijzigen als volgt: 

 

N AAM EN ZETEL 

Artikel 1 

 

1. De vereniging is genaamd: “FEDERATIE ANTILLIAANSE JEUGDZORG” 

2. Zij is gevestigd te Willemstad op Curaçao. 

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

4. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig 

december. 

DOEL 

Artikel 2 

 

1. De federatie heeft tot doel het bevorderen van een doeltreffende 

    jeugdzorg op Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.  

Onder jeugdzorg wordt verstaan: 

het behartigen van belangen van kinderen en jongeren op gebied van 

geestelijke- en lichamelijke opvoeding en hygiëne alsmede op gebied van een 

gedegen vrijetijdsbesteding. 

2. De federatie verricht haar activiteiten op grondslag van vrijwillige 

samenwerking van de leden tot gemeenschappelijk door hen aanvaarde taken.  

 

MIDDELEN 

Artikel 3 

 

De federatie streeft ernaar dit doel langs wettige weg te bereiken door: 

a. in zich te verenigen alle organisaties die zich direct of indirect 

    inzetten voor kinderen en jongeren, verband te leggen tussen de activiteiten 



   van de organisaties en deze activiteiten te stimuleren; 

b. bij de overheden op te treden als tussenpersoon ten behoeve van de bij 

    haar aangesloten organisaties; 

c. contact te onderhouden met de overheden en met organen en organisaties in 

    binnen- en buitenland, die zich bewegen op het terrein van het 

    jeugdwelzijnswerk ook in ruimere zin of op dat van de maatschappelijke zorg 

    in het algemeen; 

d. vraagstukken te bestuderen verband houdende met het jeugdwelzijns werk, 

    alsmede adviezen uit te brengen aan overheden en anderen, hetzij op verzoek, 

    hetzij uit eigen initiatief; 

e. het bemiddelen bij het verkrijgen van financiële steun of andere vormen 

    van steun aan leden; 

f. alle andere maatregelen, welke het bestuur der federatie nuttig en 

   raadzaam oordeelt. 

 

Artikel 4 

 

De federatie onthoudt zich hij haar activiteiten van inmenging in hetgeen de 

geestelijke beginselen der aangesloten organisaties raakt. 

Deze geestelijke beginselen mogen echter niet indruisen tegen die welke door 

de federatie worden gedragen. 

 

Artikel 5 

 

1. De federatie kent leden. 

2. Leden kunnen zijn rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, 

    stichtingen en instellingen, die werkzaam zijn in de zin van artikel 2 dezer 

    statuten. 

3. Om als lid tot de federatie te worden toegelaten, meldt men zich aan bij 

    het bestuur, dat over toelating beslist met inachtneming van het bepaalde in 

    artikel 2, en de voorgaande leden van het onderhavige artikel, met dien 

    verstande dat in twijfel gevallen over de toelating door de algemene 

    vergadering wordt beslist. 

4. Bij afwijzing van het verzoek heeft de betrokkene beroep op de algemene 

    vergadering. 

5. De twee voorgaande leden van dit artikel gelden niet voor hen, die bij de 

    oprichting der federatie als lid zijn toegetreden. 

 

Artikel 6 

 

1. De leden der federatie doen zich ter algemene vergadering 

    vertegenwoordigen door één of maximaal twee afgevaardigden. 

2. Deze afgevaardigden hebben het recht in de vergadering voorstellen te 

    doen en aan de beraadslagingen deel te nemen. Zij oefenen het stemrecht uit 

    van de door hen vertegenwoordigde leden. 

 

Artikel 7 

 

1. De leden der federatie zijn verplicht naar vermogen mede te werken aan de 

    verwezenlijking van het doel der federatie.  

2. De leden betalen een jaarlijks contributiebedrag. De hoogte daarvan wordt 

    door de leden vastgesteld op voordracht van bet bestuur conform de procedure 

    zoals neergelegd in het huishoudelijk reglement. 



 

Artikel 8 

 

l. Het lidmaatschap wordt verloren door ontbinding van de betrokken 

   rechtspersoon, door het verlies van de rechtspersoonlijkheid of van de 

   bevoegdheid tot het lidmaatschap, door bedanken en door vervallenverklaring 

   door het bestuur. 

2. Het bedanken voor het lidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging 

   daarvan aan het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste zes 

   maanden, hetzij tegen dertig juni, hetzij tegen een en dertig december. 

3. Alle contributies, verschuldigd tot en met het eind van het lopende 

    kalenderjaar, blijven invorderbaar. 

4. Vervallenverklaring kan slechts plaats hebben in gevallen bij het 

    huishoudelijk reglement te bepalen. 

5. De vervallen verklaarde heeft recht van beroep op de algemene vergadering 

    binnen een maand nadat hem de vervallenverklaring bij aangetekend schrijven, 

    waarin de reden van vervallenverklaring moet worden vermeld, is bericht. 

    Hangende dit beroep, is de uitspraak van her bestuur van kracht. 

 

BESLUITEN 

Artikel 9 

 

1. Elk lid brengt één stem uit. 

2. Voor zover deze statuten niets anders bepalen, worden alle besluiten 

    genomen bij volstrekte meerderheid van de in totaal uitgebrachte geldige 

    stemmen. 

3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. 

 

GELDMIDDELEN 

Artikel 10 

 

De inkomsten van de federatie bestaan uit: 

 

a. jaarlijkse contributie van de leden; 

b. erfstellingen, legaten, schenkingen en subsidies; 

c. opbrengsten van te voeren financiële acties, renten en toevallige baten; 

d. alle andere wettig verkregen baten. 

 

BESTUUR 

Artikel 11 

 

1. De leiding en het bestuur der federatie zijn opgedragen aan een bestuur, 

    dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. 

2. De bestuursleden worden in de algemene vergadering door de leden gekozen. 

    Zij zijn voor hun beleid verantwoording schuldig aan de ledenvergadering. 

3. Het bestuur verdeelt onderling de functies, waaronder die van 

    vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, behoudens die van de 

    voorzitter, die rechtstreeks in functie gekozen wordt. 

4. Als secretaris kan door het bestuur ook een persoon buiten het bestuur 

    benoemd worden; hij heeft in de vergaderingen van het bestuur en het 

    dagelijks bestuur een adviserende stem. 

5. Jaarlijks treedt een/derde van het aantal bestuursleden af volgens een 

    door het bestuur op te maken rooster. 



 

6. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar, met dien verstande, dat een 

    herverkiezing slechts bij volstrekte meerderheid van de in totaal 

    uitgebrachte stemmen kan   plaatsvinden. 

7. Het bestuur is bevoegd bezoldigde krachten aan te stellen en hun 

    bezoldiging te regelen. 

8. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering 

    voorzien. Tot deze algemene vergadering wordt de vacante functie 

    waargenomen door een der bestuursleden. 

9. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door 

    een of meer adviseurs dan wel een of meer permanente colleges van bijstand 

    en advies. 

10.Twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk handelend, 

     vertegenwoordigen de federatie in en buiten rechten. 

 

Artikel 12 

 

Bij ontstentenis van de voorzitter vervult de vice-voorzitter en indien ook 

deze afwezig is, de oudste in jaren onder de andere bestuursleden deze 

functie, tenzij het bestuur daarvoor een ander bestuurslid heeft aangewezen. 

 

Artikel 13 

 

1. Tot de uitdrukkelijke bevoegdheid van de algemene vergadering behoort: 

    a.het kopen en verkopen van onroerende zaken; 

    b.het bezwaren van roerende of onroerende zaken 

    c.het aangaan van geldleningen of rekening krediet overeenkomsten 

      boven de NAf. 50.000,--. 

2. Het bestuur draagt zorg voor een redelijke- en zorgvuldige procuratie aan 

    de penningmeester en aan de personen welke met het beheer van het kantoor 

    belast zijn. De penningmeester is bevoegd binnen de grenzen van zijn 

    procuratie de federatie te verbinden en namens haar kwijting te verlenen. 

 

Artikel 14 

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter of de 

vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

 

Artikel 15 

 

1. Door het bestuur kunnen op verzoek van minstens twee leden kringen worden 

    opgericht, na daartoe te zijn gemachtigd bij een besluit van de algemene 

    vergadering. 

    De kringen bestaan uit leden welke gevestigd zijn op een eilandgebied of 

    groep van eilandgebieden. Het rechtsgebied van een kring wordt door het 

    bestuur vastgesteld en eventueel gewijzigd.           . 

2. Elke kring is bevoegd een eigen kringbestuur te kiezen en te fungeren 

    volgens  een door het bestuur van de federatie voorhands goedgekeurd 

    reglement. 

 

Artikel 16 

 

1. Voor één juni wordt jaarlijks een algemene vergadering gehouden, waarin 



onder andere behandeld wordt: 

a. het jaarverslag; 

b. de rekening en verantwoording van het beheer der gelden, het advies 

    daarover van de kascommissie, waaraan eventueel toegevoegd is een rapport 

    van een bevoegd accountant, en na goedkeuring de decharge van de 

    penningmeester; 

c. de benoeming van een kascommissie om verslag uit te brengen over het 

    geldelijk beheer van de federatie; 

d. het vaststellen van een raambegroting voor het daaropvolgende jaar; 

e. de voorziening in  vacatures in het  bestuur; 

f. de bestuursvoorstellen en andere voorstellen, die door één of meer leden 

   overeenkomstig het huishoudelijk reglement aan de vergadering zijn 

   voorgesteld. 

2. Buitengewone vergaderingen kunnen gehouden worden zo dikwijls het bestuur 

    zulks gewenst acht of twee leden een verzoek tot het bestuur richten. 

3. Het bestuur is verplicht aan dat verzoek te voldoen binnen een maand na 

    ontvangst daarvan. Wordt de vergadering niet binnen die tijd belegd, dan 

    kunnen de leden die zelf beleggen. 

4. Deze vergadering wordt geleid door het bestuur en, bij afwezigheid van 

    bestuursleden, door een door de oproepende leden daartoe aangewezen persoon. 

 

Artikel 17 

 

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het dagelijks bestuur 

    dit nodig oordeelt of daartoe door twee bestuursleden tot het bestuur het 

    verzoek wordt gericht. 

2. De voorzitters van kringen hebben toegang tot de bestuursvergaderingen en 

    worden daartoe uitgenodigd. Zij kunnen zich doen vervangen. In de 

    bestuursvergadering hebben zij slechts een adviserende stem. 

 

WIJZIGING DER STATUTEN 

Artikel 18 

 

1. Voorstellen tot wijziging dezer statuten kunnen slechts behandeld worden 

    in een daartoe ten minste veertien dagen voor de dag der bijeenkomst 

    samengeroepen algemene vergadering.  

2. Tot wijziging van artikel 2, van artikel 4 of van dit artikel kan alleen 

    met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen  worden 

    besloten. 

 3. Voor wijziging van andere bepalingen is een meerderheid van 

     twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen voldoende. 

 

ONTBINDING VAN DE FEDERATIE 

Artikel 19 

 

1. Een besluit tot ontbinding van de federatie kan alleen genomen worden in 

    een tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering, waarvan de oproeping 

    minstens veertien dagen tevoren schriftelijk moet geschieden. 

2. Voor zulk een besluit is een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte 

    stemmen vereist. 

3. Indien tot ontbinding wordt besloten, zal de algemene vergadering de 

    vereffening opdragen aan een door haar te benoemen commissie van drie leden. 

 



 

4. De vereffening zal moeten geschieden met inachtneming van het bepaalde in 

    Titel 1 van Boek Twee van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse 

    Antillen. 

5. De algemene vergadering zal tevens bepalen welke bestemming aan een 

    eventueel batig saldo zal worden gegeven. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 20 

 

De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. Dit 

reglement mag geen bepalingen bevatten, in strijd met deze statuten. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 21 

 

In alle gevallen, waarin niet door deze statuten of door enig reglement van 

de federatie wordt voorzien, beslist het bestuur. 

 

De comparanten zijn mij bekend. 

 

WAARVAN AKTE IN MINUUT 

 

Verleden is te Curaçao, op de datum in het hoofd dezer akte gemeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben 

deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op 

volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, 

notaris, ondertekend 

 


