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STATUTEN
STICHTING CHRISTELIJKE MEDIA PROJECTEN

3xM

Heden, zevenentwintig
Wilt, notaris te Utrecht:

STATUTENWIJZIGING

mei tweeduizend acht, verschijnen voor mij, mr. Bart van der

a. de heer Dr Gerrit Jacob MINK, geboren te Amsterdam op vijfentwintig januari

negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 2676 VZ Maasdijk, De RuyterstÍaat
27, gehuwd, houder van een paspoort met nummer NF4555296;

b. de heer Cornelis Andries DE ZOETE, geboren te 's-Gravenhage op -

zevenentwintig december negentienhonderd achtendertig, wonende te 8263 AR
Kampen, Haatlanderdijk 22 A, gehuwd, houder van een Identiteitskaart met -

nummer ID8347359.
De verschijnende personen verklaren:
a. De stichting Stichting Christelijke Media Projecten (verkorte naam 3xM), -

gevestigd te Amersfoort, met adres Nijverheidsweg 133, ingeschreven bij de -

Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer
41192798 werd opgericht bij notariële akte verleden op dertien augustus -

negentienhonderd tachtig voor mr. C.P. Sneep, destijds notaris te Schiedam. -

b. De statuten van de stichting zijn vervolgens gewijzigd bij akte op vijfoktober -

negentienhonderd drieëntachtig verleden voor een plaatsvervanger van J.F.M. -

van Zanten-RómeÍ, notaris te Hilversum, bij akte op achtjuli negentienhonderd -

achtennegentig voor mr. Jan Lambert de Lange, notaris te Putten verleden en bij
akte op negenentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig voor mr. Jan
Lambe( de Lange, notaris te Putten verleden en laatstelijk bij akte op veertien -

december tweeduizend en vijf voor mr. Jan Lambert de Lange, notaris te Putten
verleden.

c. Het bestuur en de Raad van Toezicht en Advies van de stichting hebben in de op
zesentwintig maart tweeduizend acht te Amersfoort gehouden gezamenlijke -

vergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 besloten om de statuten -

te wijzigen en hebben hen, verschijnende personen, a.angewezen om van deze -

statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken.
d. Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde aanwijzing blijkt uit de aan

deze akte gehechte kopie van de notulen van de bedoelde vergadering.-
e. Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging worden de statuten zodanig -

gewijzigd dat zij met ingang van heden luiden als volgt.-
NAAM EN ZETEL
Artikel I
l. De stichting is genaamd: STICIITING CHRISTELIJKE MEDIA -

PROJECTEN - 3xM, (afgekort gcnaamd 3xM). -
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heeft haar zetel te Amersfoort.2. De stichting
GRONDSLAG

Bw/td/60707350

Artikel 2
De grondslag van de stichting is de Bijbel, het Woord van God.
a. (Wrj) geloven, dat de Bijbel het geïnspireerde (onfeilbare) Woord van God is, -

dat alleen gezag heeft;
b. (Wij) geloven in de drie-enige God, die van eeuwigheid is en Zich in Zijn -

Woord openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
c. (Wlj) geloven in Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, die -

geboren is uit de maagd Maria, die plaatsvervangend geleden heeft en gestorven
is om onze zonden, die lichamelijk opgestaan is uit de dood, ten hemel is -

gevaÍen en persoonlijk zal wederkomen in macht en heerlijkheid.
DOEL
Artikel 3
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de verkondiging van het Woord van -

God via de modeme media.
MIDDELEN
Artikel 4
De stichtins tÍacht dit doel ondermeer te bereiken door:
1. het verstrekken van financiële ondersteuning, het bevorderen van deskundigheid

en het geven van voorlichting en informatie;-
2. het waar mogelijk en wenselijk samenwerken met en diensten verlenen aan -

kerken, geloofsgemeenschappen en andere organisaties, mits deze de in artikel 2
genoemde grondslag onderschrijven.

Voor genoemde middelen geldt, dat zij in overeenstemming moeten zljn met de in -

artikel2 genoemde grondslag en het in artikel 3 omschreven doel.
Bij het werk zal geen propaganda worden gemaakt voor een bepaalde kerk
geloofsgemeenschap of politieke partij.
VERMOGEN EN INKOMSTEN
Artikel 5
l� Het vermogen

verkregen uit:
en de inkomsten van de stichting zullen bestaan en worden -

a. het vermogen van de stichting;
b. donaties en vrijwillige bijdragen;

schenkingen, legaten en erfstellingen;
subsidies;

e. andere door de stichting wettig verkregen baten.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
BESTUUR: SAMENSTELLINO: DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 6
samenstelling-
1. De stichting wordt bestuurd door hct bestuur, dat wordt gevormd door

d.
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bestuursleden.
De bestuursleden dienen zonder voorbehoud de grondslag van de stichting, zoals
omschrcven in artikel 2 van deze statuten, te onderschrijven. '-

2 . Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vij f en ten hoogste negen
natuurlijke personen.

3. De zetelverdeling van het bestuur dient zoveel mogelijk als volgt te zijn -
samensesteld:
- uit de Protestantse Kerk in Nederland: drie leden:
- uit de Gereformeerde Kerken (wijgemaakr) of de Nederlands

Gereformeerde Kerken: één lid:
- uit de Christelijke Gereformeerde Kerken: één lid;
- uit de Gereformeerde Gemeenten of de Hersteld Hervormde Kerk: één lid; -
- uit de overige christelijke kerken en geloofsgemeenschappen: één lid. -
Er wordt gestreefd naar diversiteit op basis van geslacht, etniciteit en
maatschappel ijke achtergrond.

4. Het in het tweede lid genoemde aantal leden en de in het derde lid aangegeven -
verdeelsleutel, dienen te worden beschouwd als een na te streven doel. Ook als -
het bestuur minder dan vijf leden telt, zal het zijn werkzaamheden kunn€D -
blijven verrichten.

5. Het bestuur kiest uit zÍn midden
vormende het dagelijks bestuur.
Het bestuur kiest uit ziin midden

een voorzitter, secretaris en penningmeester, -

eveneens een plaatsvervanger voor elk van de -

leden van het dagelijks bestuur
benoeming
6. De leden van het bestuur dienen, zowel bij verkiezing als bij herverkiezing, hun

handtekening te plaatsen onder een daarvoor bestemd exemplaar van de statuten
en treden eerst diu[na in fhnctie.
Het plaatsen van de handtekening, zoals bepaald in lid 6, wordt uitdrukkelijk -
geacht in te houden, dat de leden van het bestuur naar hun beste weten, zonder -
aanzien des persoons, de belangen van de stichting zodanig zullen behartigen dat
de doelstelling van de stichting wordt bevorderd. -
Bij vacatures in het bestuur blijven de overige bestuursleden een wettig college -
vonnen, bevoegd om rechtsgeldige besluiten te nemen met in achtneming van -
het bepaalde in artikel 12, lid 3 en artikel 19, lid l.

9. Na het ontstaan van vacatures draagt het bestuur er op zo kort mogelijke termijn
zorg voor dat het uit ten minste vijf leden bestaat

ZITTINGSPERIODE BESTUUR
Artikel 7

7.

8.

l. De bestuursleden hebben zitting voor een periode van maximaal vierjaar.-
2. Zlj zijn tweemaal herbenoembaar. Nadien komen zii voor benoemins als -

bestuurslid
verstreken.

in aanmerking nadat tenminste éénjaar na hun defungeren is -
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i. Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van
afueden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een -

evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, orn welke reden het -

bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen -

met een periode van ten hoogste één jaar.
TAAK VAN HET BESTUUR
Artikel 8
Het bestuur heeft als taak:
1. Te waken over de

stichting, evenals
handhaving van de vastgestelde grondslag en het doel van de
over de nakoming en de uitvoering van de overige bepalingen

5.

6.

van de statuten.
z-
J .

De leden van het bestuur te benoemen, schorsen en ontslaan.
Een bindende interpretatie van de bepalingen van de statuten te geven, mits geen
inbreuk makend op de bepalingen van de artikelen 2,20 en23.

4. Te beslissen in alle gevallen waarin de wet en deze statuten ofde hierop -

berustende reglementen niet voorzien.
Te zorgen en eindverantwoordelijkheid te dragen voor het beleid en de -

(dagelijkse) leiding over de uitvoering van het werk van de stichting, in -

overeenstemming met de artikelen 2, 3 en 4 van deze statuten.
Beheer te voeren over het vermogen van de stichting en te beschikken over de -

geldmiddelen van de stichting om het gestelde doel te bereiken.
7. Verantwoordelijkheid te dragen voor de totstandkoming van een (meerjaren) -

beleidsplan, actieplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening en deze vast te -

)Lg l l9 l t .

8. Jaarlijks een zelfevaluatie te houden en de uitkomsten en afspraken vast te -

leggen.
9. Het huishoudelijk reglement vast te stellen en desgewenst andere reglementen.
10. Het bestuurs- en directiereglement vast te stellen, waarin nadére invulling wordt

gegeven aan de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de directeur.
BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van oveÍeenkomsten tot het kopen, -

vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de -

stichting zich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een -

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde -

verbindt.
2. Het bestuur heeft de bevoegdheid een directeur te benoemen en te ontslaan, die -

ondermeer zal worden belast met beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken. -

DAGELIJKS BESTUUR/VERTEGENWOORDIGING

1. Het dagelijks bestuur bereidt de vergadering van het bestuur voor en zoÍgt voor
de uitvoering van bestuursbesluiten, behoudens overige zaken die het bestuur -

aan het dagelijks bestuur delegeert,
2. Het dagelijks

stichting.
bestuur als bedoeld in artikel 6 lid 5, veÍegenwoordigt de -
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De stichting kan mede vertegenwoordigd worden door de voorzitter en de -
secretaris samen. Tevens vertegenwoordig het hele bestuur de stichting. De in -
dit lid aangegeven vertegenwoordiging is behoudens het bepaalde in artikel 16 -
tid2.

3. Bij verhindering van de voorzitter, secretaris of penningmeester, worden hun -
frurcties waargenomen door hun plaatsvervangers.

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR
AÍikel 11
Het bestuur vergadert zoveel malen als door het bestuur wenselijk wordt geacht, -
maar ten minste viermaal per jaar. Het bestuur vergadert op aanwijzing van d
voorzitter van het bestuur ofop verzoek
STEMMEN EN BESLUITVORMING
Artikel 12
l. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden in alle vergaderingen van het -

bestuur en het dagelijks bestuur besluiten genomen met een volstrekte
meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Ieder bestuurslid -
heeft één stem.
Leden kururen hun stem mondeling uitbrengen oveÍ een geagendeerd
agendapunt, tenzij één of meer leden om schriftelijke stemming verzoeken. -
Indien minder dan de helft van de zitting hebbende leden in persoon aanwezig is,
kan geen rechtsgeldig besluit worden genomen.

4. Blanco stemmen gelden als niet uitgebrachte, geldige stemmen.
5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
6. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -
7. Een bestuurslid mag zich in een vergadering door één ander lid laten --.-

vertegenwooÍdigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke -
volmacht vereist.

BEZOLDIGING BESTUUR
Artikel 13
De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch -
onmiddellijk.
De door de bestuursleden in redelijkheid gemaakte onkosten worden vergoed, welke
kosten zichtbaar zijn en worden toegelicht in de jaanekening.
BOEKJAAR. JAARSTIJKKEN EN BEWAARPLICHT

BWtd/60707350

van twee leden van het bestuur. -'--

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 -

Artikel 14
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

daartoe behorende boeken,bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te
kurmen worden gekend.

allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór éénjuli de balans en de staat van baten en
lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
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Het bestuur is verplicht de in dit artiker bedoerde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende de in het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven _
termijn, per heden zeven jaren, te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier _
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen of een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, miÈ de overbrenging --
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze ge-<lurende
de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnenieáelijke tijd leesbaar kunnen
worden gemaakt.

De invloed van een ontvangende entiteit als bedoeld in het lid 2a op de
benoeming en voordracht tot benoeming van leden van het bestuur is toegestaan
tot ten hoogste een derde van het aantal leden van het bestuur.
Het bepaalde in de leden 2 en 3 gerdt niet indien en voor zover ten aanzien van
de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de
Richtlijn Fondsenwervende Instellinsen.-
Elk van de desbetreffende bestuursreáen dient het bestuur van het bestaan van -
een relatie als bedoeld in lid 2 onverwijld op de hoogte te stellen.
op de eerst mogelijke vergadering van het bestuur bisluit het bestuur over het -
ontslag van het desbetreffende lid van het bestuur ten einde de in dit aftikel -
bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.

Artikel 16
l. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid-

van het bestuur dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. -.-

BWíd/60707350

5.

4. Het bestuur is verplicht een registeraccountant of accounrant_
administratieconsulent te benoemen teneinde de balans en de staat van baten en
lasten te controleren.

Artikel 15

bestuur.

2. Daarenboven mogen de leden van het bestuur geen werknemer zijn van de -
stichting.

1. Binnen het bestuuÍ mogen geen nauwe familie_ of vergehjkbare relaties, ---
waaronder begrepen - maar niet beperkt tot _ huwetijk, gêregistreerd
parhrerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de
derde graad, bestaan. Een relatie als hier bedoeld, is een grond voo. ontrlug, t" _
geven door het b

Voorts is met het bestuurslidmaatschap onverenigbaar de hoedanigheid van _
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, ioezichthouder of werknemer van
a. een (ontvangende) entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde *

. gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gédeelteli;k afstaaq_
b. een entiteit waarmee de instelling op snucturéle wijze op geld waardeerbare

rechtshandelingen verricht.
Met een entiteit zoals bedoerd in dit lid wordt gelijkgestetd êen rechtspersoon of
entiteit die statutair - direct of indirect - met dè stichting is verbonden.
Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontsËg, te geven door het _

J .

Á

5 .
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Het desbetreffende lid neemt ter zake niet deel aan de beraadslaging, heeft _
daarin geen stemrecht en heeft geen bevoegdheid, noch kan die verkrijgen de _
stichting te vertegenwoordigen of te doen vertegenwoordigen. De aanwezigheid

2. In alle gevallen dat een rid van het bestuur een berangenverstrengeling heeft met
de stichting is het lid niet bevoegd tot vertegenwoordiging van de stiÀting. Hij -
dient dit aan het bestuur te melden en kan ter zake van de betreffende
aangelegenheid niet worden gemachtigd het bestuur te vertegenwoordigen of -
Íechtshandelingen te verrichten namens de stichting.

3 ' onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten

c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen -
bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder of _

l. Leden van het bestuur verliezen hun lidmaatschap wanneer zij geacht worden -
niet meer de grondslag, zoals genoemd in artikel 2, te onderschrijven of wanneer
hun ontslag wordt geacht in het berang van de stichting te zijn, danwel indien -
een bestuurslid gedurende éénjaar niet deelneemt aan de uitseschreven
vergaderingen van de stichting.

2. De beslissing over het verlies van het lidmaatschap wordt genomen in een -
vergadering van het bestuur, waar tenminste twee/derde van het aantal leden -
aanwezig is en waarbij tenminste twee/derde van de aanwezige reden met het -
voorstel instemt. _

3. Leden van het bestuur verliezen
artikel 15, lid 6 en voorts door:

hun lidmaatschap ingevolge het bepaalde in -

periodiek afoeden;
schriftelijk bedanken;
verlies van het wije beheer over vermogen, faillissement;
overlijden;

e. bestuursbesluit als bedoeld in art. 17, leden 1.2 en 3.
4. In situaties waarin deze statuten verder niet voorzien, is het bestuur bevoegd een

medebestuurder te ontsraan mits het besluit met algemene stemmen (minus één)
genomen wordt.

Art ikel l8

I
I
I
I
L
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van dit lid telt niet mee ter bepaling van het vereiste quoÍum voor
besluiworming.

van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
a.
b.

leden van het bestuur en/of werknemers van de stichting;
personen die een nauwe familie- ofvergelijkbare relatie hebben met de -
hierboven onder sub a genoemde personen;

commissaris en/of bestuurder ziin.
VERLIES VAN LIDMAATSCHAP BESTUUR
Artikel 17

a.
b.
c.
d.
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llF.n U".luit tot wijziging van de statuten van de stichting kan worden genomen -
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Directeur en overige personeelsleden dienen in hun arbeidsovereenkomst te --

verklaren dat zij "àná", "nig voorbehoud de grondslag genoemd in artikel

met een meeÍderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen rn

een vergadering van het bestuur waarin tenminste de helft van het aantal ---

AaÍrwezrg lS. ---

3. Iederbestuursl id isbevoegdhetbeslui t totwi jz igingvandestatutenblnotar iële

fungerende bestuursleden aanwezig is' =_"--

Z. IngJval geen besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste -

dri-e/vieáe als bedoeld in lid l, kan in een tweede vergadering, na ten minste -

twee weken maar binnen zes weken, een besluit worden genomen met ten minste

een volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering van het bestuur -

waarin een volstrekte meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden _--

akte vast te leggen.
ONTBINDING-
Arrikel20
l. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden' -

Het besluit tot ontbinding van de stichting wordt genomen op een vergadering -

van het bestuur met een meerderheid van drie/vierde van het aantal leden van het

bestuur. -----'--------.'---

2. Ingeval geen besluit kan worden genomen met-een meerderheid vT h:lï|^:

l"íen rrui fr"t b"stuur als bedoeld in lid I' kan in een tweede vergadering' na ten

minste twee weken maar binnen zes weken, een besluit worden genomen met ten

minste een volstrekle meerderheid van stemmen in een vergadering van het -

bestuur waarin een volstrekte meerderheid van de in frrnctie zijnde bestuursleden

3 .
aanwezig is' =-_---.-

Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt -

gegeven aan het na vereffening blijkende vereffeningsaldo'

áiendien wordt de stichting àntbonden door insolventie nadat de stichting in -

.Àit* fuiffit.ement is verÉlaard of door opheffing van het faillissement _-

wesens de toestand van de boedel'--'.-----------------'''''''------' zins wordt beslist, geschiedt de vereffening van het
Tenzij van rechtswege anders ,. , r_-- _^r_^- r^^- rrÀ+
;ffir*';;ï; àrïi*à", ,ir*,ting en de afwikkeling van haar zaken door her

i

5 .

bestuur, als vereffenaar.
ó. u.i"f""u- -l de lopende zaken van de stichting afirdkkelen'6.

7 . ;;";;;il;"i batig saldo zal worden afgedragen aan één of meer instellingen -

áË ".tr"iio" gronáslag hebben, of zoveil mogelijk nabij komt' dan wel wordt -

;;;;;.d-;;t"r- een àoor de Insqecteur Registratie en-successie als algemeen

nut Utg"ia" instelling g"r*gt.hiktt rechtspersoon in Nederland of een -
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daarmee vergelijkbare organisatie in het buitenland met een soortgelijk doel' -

overeenkomstig de door het bestuur aangewezen begunstigde(n)' '.--

JURIDISCHE FUSIE OF SPLITSING

rt"t uo-.trt totiuridische fusie ofjuridische splitsing op basis waarvan tot fusie -

respectievelijk splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de

verkijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie ofjuridische splitsing -

zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg

van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten -

daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan

vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was.

OVERGANGSBEPALING

De funserende leden van de Raad van Toezicht en Advies zijn lid van het bestuuÍ na

het passeren van de notariële akte van statutenwijziging'

SLOTARTIKEL
Artikel 23
De bepalingen van artikel 2 ei 20 zijn inhoudelijk onveranderlijk, evenals dit artikel.

SLOTBEPALINGEN
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen

personen is door mij, notaÍis, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe -

bestemde document vastgesteld.
De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, verleden te utrecht op de datum als in het hoofd van deze akte

vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting

daarop aan de verschijnende personen, hebben deze eenparig verklaard tijdig van de

inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen.-

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende -

personen en mij, notaris, ondertekend. om 'l-rt1('^ '{!r-í (tite

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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