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Abma Schreurs Notarissen
tt. Vasumweg 44, Amsterdam
Postbus 575
1440 AN Purmerend
088 433 43 33
info@abmaschreurs.nl

MA/2020.01079.01/JS/EM

STATUTENWIJZIGING STICHTING
______
Op twee september tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Mark Jürgen
______
Spekkink, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr.
____________________________
Hendrik Machiel van Dam, notaris te Amsterdam:
_
mevrouw Nicole Maria Elisabeth Nieuweboer-Out, werkzaam op het kantoor van mij,
____
notaris, met kantooradres: tt. Vasumweg 44 te 1033 SC Amsterdam, geboren te
__
Purmerend op zes mei negentienhonderddrieënnegentig, handelend als schriftelijk
___________
gemachtigde van het bestuur van de stichting: de stichting: STICHTING
_
GARANTIEFONDS GESPECIALISEERDE TOUROPERATORS, statutair gevestigd
_______
te Amsterdam, met adres: Johan van Hasseltweg 112, 1022 WZ Amsterdam,
_____
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 54385636, hierna te
__
noemen: ‘de Stichting’, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte,
_
van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van het bestuur van de
____________________________________________________________
Stichting.
________________________________
De verschenen persoon verklaarde als volgt.
__________________________________________________________
INLEIDING
_________
1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op zes februari
_________
tweeduizend twaalf voor mr. A. Demaret, notaris te Obdam, gemeente
______________________________________________________
Koggenland
_____________________
2. De statuten van de Stichting zijn daarna niet gewijzigd.
_____
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op achttien
___
augustus tweeduizend twintig besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit
_
blijkt uit de aan deze akte gehechte kopie van de notulen van deze vergadering.
_____________________________________________________
GOEDKEURING
_______
De voor de statutenwijziging op grond van artikel 16 van de statuten vereiste
___
toestemming van de raad van toezicht is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze
____________________________________________________
akte gehecht stuk.
________________________________________________
STATUTENWIJZIGING
__
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met
___________________________________________
onmiddellijke ingang als volgt:
_______________________________________________
Artikel 1 - Naam en zetel
________
1. De stichting draagt de naam: Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde
___________________________
Touroperators, afgekort: Garantiefonds GGTO.
_____________________________
2. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
____________________________________________
Artikel 2 - Doel en middelen
____
Garantiefonds GGTO heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar
___
hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers
___
verplicht tot het doen van uitkeringen aan of voor klanten. Door het boeken van de
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_____
reis bij een bij ons aangesloten in Nederland gevestigde touroperator, hierna te
_________________________
noemen deelnemer, aanvaardt de klant deze garantie.
1. Garantiefonds GGTO heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor klanten
_______
die een reisovereenkomst hebben afgesloten bij een bij ons aangesloten
_______________________________________________________
deelnemer.
__
Het betreft uitsluitend reisovereenkomsten die als pakketreizen kunnen worden
______
aangemerkt, omdat ze uit minimaal twee elementen bestaan van vervoer,
____
accommodatie en overige toeristische diensten. Overeenkomsten uitsluitend
___
betreffende vervoer of accommodatie zijn van garantie uitgesloten. Het betreft
_
uitsluitend reisovereenkomsten die rechtstreeks worden aangeboden door direct
_______________________________________________
selling touroperators.
______________
2. Garantiefonds GGTO gaat over tot uitkering van schade indien:
_____
a. een deelnemende touroperator wegens financieel onvermogen niet kan
_______
presteren en de reisovereenkomst door de klant rechtstreeks met de
________________________________________
touroperator is afgesloten;
b. het niet presteren van een deelnemende touroperator bestaat uit het wegens
financieel onvermogen niet voldoen aan de klant van een schadevergoeding,
____
waartoe bedoelde deelnemer zich schriftelijk aan de klant verplicht heeft.
__
3. De in lid 1 bedoelde uitkeringen zullen de betaalde reissom niet te boven gaan.
Van vergoeding zijn uitgesloten de betaalde verzekeringspremies en poliskosten,
________
wijzigingskosten, kosten voor het verkrijgen van visa en dergelijke zoals
______________
vastgelegd in de garantieregeling en het deelnemersreglement.
_____
4. Onder het in lid 1 vermelde doel valt ook dat het Garantiefonds GGTO zorg
_
draagt voor de terugreis van de klant, indien en voor zover de reisovereenkomst
_____________
het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt.
_
5. Teneinde voormeld doel te kunnen verwezenlijken zal Garantiefonds GGTO een
__________________________
fonds vormen op de in artikel 3 genoemde wijze.
__________________________
6. Garantiefonds GGTO heeft geen winstoogmerk.
________________________________________
Artikel 3 - Opbouw van het fonds
_______________
Het fonds van het Garantiefonds GGTO zal worden gevormd door:
_________________
1. Eenmalig inschrijfgeld van nieuw aan te sluiten organisaties.
__________________________
2. Jaarlijkse bijdrage van aangesloten organisaties.
_
3. Een bijdrage per boeking van de klant bij een aangesloten reisorganisatie. Deze
___________
bijdragen worden per kwartaal afgedragen door de deelnemers aan
______________________________________________
Garantiefonds GGTO.
____
4. De bijbehorende tarieven en bedragen worden op de website www.stichting___________________________________________
ggto.nl openbaar gemaakt.
__________________________________________
Artikel 4 - Bestuur en toezicht
__
1. Garantiefonds GGTO wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal
_
twee leden onder toezicht van een raad van toezicht bestaande uit minimaal drie
________
leden. Tot bestuurder en lid van de raad van toezicht kunnen uitsluitend
_________________________________
natuurlijke personen worden benoemd.
__
2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. Iedere bestuurder
___
kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. In
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_____________________
vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
________________________
3. De bestuurders worden benoemd onbepaalde tijd.
______
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
___________________________________________________
bevoegdheden.
__
5. De bestuurders ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden. Wel komen
_
bestuurders in aanmerking voor een vacatievergoeding op uurbasis. Bovendien
___
hebben de bestuurders recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening
_
van hun functie gemaakte redelijke kosten, een en ander op factuurbasis en met
________________________
controle daarop achteraf van de raad van toezicht.
___
6. De hoogte van de vacatievergoeding van de bestuursleden en het vacatiegeld
_________
van de leden van de raad van toezicht wordt periodiek vastgesteld, na
_________________________________
goedkeuring van de raad van toezicht.
_______
7. Vrijwaring bestuur en raad van toezicht. Degene die in het kader van de
___
uitoefening van zijn lidmaatschap van het bestuur of van de raad van toezicht
_________
door een derde civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, wordt door
________
Garantiefonds GGTO voor de financiële gevolgen daarvan gevrijwaard,
_________
behoudens in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van het
____________________________________________________
betreffende lid.
______________________________________________
Artikel 5 - Taken bestuur
_____________
1. Het bestuur is belast met het besturen van Garantiefonds GGTO.
_
2. Het bestuur is belast met de correspondentie, het bijhouden van de notulen van
_
bestuursvergaderingen, het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot de
___
werkzaamheden van Garantiefonds GGTO en voorts met de werkzaamheden
_____________________________
welke in het algemeen tot zijn taak behoren.
3. Het bestuur is belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie van
______________________________________________
Garantiefonds GGTO.
______________________________________
Artikel 6 - Bestuursvergaderingen
__
1. Het bestuur komt bijeen, zo vaak hij dit in het belang van Garantiefonds GGTO
_
noodzakelijk oordeelt, dan wel indien een bestuurslid daartoe, onder opgave van
________________
de te behandelen punten, aan het bestuur een verzoek doet.
_
2. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste zeven dagen
_
tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
____
Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
___________________________________________
behandelen onderwerpen.
_____________________________
3. De vergadering voorziet zelf in haar leiding.
_____
Een bestuurslid kan zich in de vergadering door een medebestuurslid laten
__
vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts voor één medebestuurslid als
_____________________________________________
gemachtigde optreden.
______
4. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
________
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
_
5. 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.
_____________________________________________
Artikel 7 - Besluitvorming
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1.

In de bestuursvergadering heeft ieder bestuurslid recht op het uitbrengen van een
___________________________________________________________
stem.
_______
2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald neemt het bestuur zijn
_
besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de in de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, met dien verstande dat voor
___
het nemen van besluiten tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of
________________________________________
vertegenwoordigd dient te zijn.
______
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de
__
voorzitter van de vergadering een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat
__
en geen van de stemgerechtigden zich voor de stemming tegen deze wijze van
____
stemming verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten
_________________________________________________________
briefjes.
________
4. Blanco stemmen zijn ongeldig en worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
_
zich hetzij mondeling, hetzij schriftelijk - waaronder begrepen e-mailbericht - over
____________
het voorstel hebben geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet en de vereiste meerderheid van de bestuursleden zich voor
____
het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze wijze genomen besluit
________
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door het bestuur
_________________________________
ondertekend en bij de notulen gevoegd.
____________________
Artikel 8 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
____
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het
____________________________________
besturen van Garantiefonds GGTO.
____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
_
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
_
van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar
__
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
________________________________________
schuld van een derde verbindt.
_
Het bestuur behoeft voor deze besluiten de voorafgaande unanieme schriftelijke
_
goedkeuring van de raad van toezicht, tenzij het de navolgende overeenkomsten
________________________________________________________
betreffen:
overeenkomsten, waarbij Garantiefonds GGTO in het kader van het doel van
_
Garantiefonds GGTO zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
___
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van
_____________________________________________
een derde verbindt.
_____________________
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
4. Het bestuur is bevoegd, indien en voor zover door hem nodig geacht en indien en
voor zover mogelijk, de risico's, die de stichting loopt krachtens artikel 2 van deze
_________
statuten, door het sluiten van een of meer verzekeringen af te dekken.
_
Het bestuur behoeft voor deze besluiten de voorafgaande unanieme schriftelijke
__________________________________
goedkeuring van de raad van toezicht
__________________________________________________
Artikel 9 - Procuratie
_______
1. Het bestuur is bevoegd een of meer procuratiehouders aan te stellen als
_
gevolmachtigde, die meer in het bijzonder wordt belast met de dagelijkse leiding
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________
van Garantiefonds GGTO en die in dienst is van Garantiefonds GGTO.
___
2. Het bestuur stelt de taak van de gevolmachtigde en de gevallen waarin en de
___________
wijze waarop hij Garantiefonds GGTO kan vertegenwoordigen vast.
__________________________________________
Artikel 10 - Raad van toezicht
______
1. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht voor
___________________
onbepaalde tijd benoemd, bij meerderheid van stemmen.
________________________
2. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
________________________________
a. bij schriftelijk bedanken door het lid;
________________________________________________
b. door overlijden;
_______
c. door ontslag krachtens besluit van de overige leden van de raad van
_____________________________________________________
toezicht.
___________________________________
Artikel 11 - Werking raad van toezicht
____
1. De raad van toezicht heeft onverminderd de overige taken, aan de raad van
_
toezicht bij of krachtens deze statuten toegekend, tot taak toezicht te houden op
_
het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in Garantiefonds
__________________________________________________________
GGTO.
__________
2. Het bestuur verstrekt tijdig alle inlichtingen betreffende de zaken van
_
Garantiefonds GGTO aan de raad van toezicht, die voor de taakuitoefening van
_
de raad van toezicht noodzakelijk casu quo relevant zijn dan wel die deze mocht
_______________________________________________________
verlangen.
__
3. De raad van toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van
_____________________
Garantiefonds GGTO doen bijstaan door deskundigen.
______
4. De raad van toezicht benoemt geen voorzitter, maar werkt in collectiviteit.
5. De raad van toezicht vergadert zo vaak ieder lid van de raad van toezicht dan wel
________
ieder lid van het bestuur dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder
___
vermelding van de te behandelen punten - door het lid welke een vergadering
____
nodig acht, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht
__________________________________________________________
dagen.
__
De leden van de raad van toezicht kunnen zich door een ander lid van de raad
___
van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de
___
raad van toezicht kan voor niet meer dan voor twee andere leden van de raad
_
van toezicht als gemachtigde optreden. De leden van het bestuur wonen, indien
___
de raad van toezicht dit wenst, de vergaderingen van de raad van toezicht bij.
_____
6. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit
schriftelijk, of per e-mailbericht, gebeurt, alle leden van de raad van toezicht in het
_______
te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van
______________________________________________
besluitvorming verzet.
7. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem. De
_
raad van toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met een meerderheid
___________________
van tenminste drie/vijfden van de uitgebrachte stemmen.
_
8. Alle besluiten van de raad van toezicht, ook die welke zijn genomen op de wijze
_________________
in lid 6 voorzien, worden opgenomen in een notulenregister.
9. Wanneer Garantiefonds GGTO van enig besluit van de raad van toezicht wil doen
__
blijken, is de ondertekening van het stuk, waarin het besluit is vervat, door twee
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________________________________________
leden van de raad voldoende.
______
10. Indien door enige omstandigheid een of meer leden van de raad komen te
_____
ontbreken, vormen de overgebleven leden van de raad van toezicht, zolang
______
tenminste twee leden van de raad in functie zijn, een bevoegd college. De
___
overgebleven leden zijn verplicht spoedige invulling van de positie te voorzien.
__
11. De leden van de raad van toezicht zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien
__
van die gegevens die aan hen in hun hoedanigheid ter kennis zijn gekomen en
___________
die naar hun aard niet voor verspreiding onder derden zijn bestemd.
________________________________________________
Artikel 12 - Deelnemers
_
1. Over verkrijging en beëindiging van het deelnemerschap besluit het bestuur met
inachtneming van hetgeen ten tijde dat het besluit wordt genomen daarover in de
____________________________________
regels voor deelnemers is bepaald.
_______
2. Het deelnemerschap komt tot stand door het schriftelijk aangaan van een
_______
overeenkomst tussen Garantiefonds GGTO en de deelnemer, waarin de
___
bepalingen van deze statuten - voor zover relevant - en de bepalingen van de
___
reglementen voor deelnemers zullen geacht worden te zijn ingelast als tussen
___________________________________________
partijen overeengekomen.
_____________________________________
3. Het deelnemerschap eindigt door:
____________________________________
a. opzegging door de deelnemer;
_
b. besluit van het bestuur tot beëindiging, al dan niet met onmiddellijke ingang;
___
een en ander telkens met inachtneming van hetgeen daaromtrent in deze
______________________
statuten en het deelnemersreglement bepaald is.
________
4. Bij beëindiging van het deelnemerschap, ongeacht of dit geschiedt door
opzegging door de deelnemer dan wel door een besluit van het bestuur als in het
___
derde lid van dit artikel bedoeld, heeft de deelnemer geen recht op algehele of
__
gedeeltelijke terugbetaling van enige bijdrage welke door hem, onder welke titel
___________________________
dan ook, aan Garantiefonds GGTO is verstrekt.
__
5. De overige rechten en verplichtingen van de deelnemer worden geregeld in het
______________________________________________
deelnemersreglement.
______________________________
Artikel 13 - Geheimhouding door het bestuur
_
1. De bestuursleden zijn tegenover derden tot geheimhouding verplicht van alle, in
het kader van hun functie-uitoefening, aan hen opgekomen gegevens - financiële
_______________________________
gegevens daaronder begrepen - behalve:
_____
a. de gegevens, welke aan derden moeten worden verstrekt op grond van
__________________________________________
wettelijke voorschriften;
_
b. de gegevens, welke aan de raad van toezicht als orgaan van Garantiefonds
______
GGTO dienen te worden verstrekt noodzakelijk om tot een behoorlijke
______________________
taakuitoefening door voornoemde raad te komen.
______
2. De geheimhoudingsplicht door het bestuur met betrekking tot de financiële
___
gegevens van de deelnemers geldt ook ten opzichte van de raad van toezicht,
_________________________
uitgezonderd het in het vorige lid sub b bepaalde.
_____________________________________
Artikel 14 - Boekjaar en jaarstukken
_______
1. Het boekjaar van Garantiefonds GGTO valt samen met het kalenderjaar.
____
2. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van Garantiefonds GGTO
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_
afgesloten en wordt daaruit door het bestuur een balans en een staat van baten
__
en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld
van een door het bestuur opgemaakte toelichting. Binnen zes maanden na afloop
___
van het boekjaar worden deze stukken aan de raad van toezicht aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht
_____
goedgekeurd. De goedkeuring strekt tot decharge van het bestuur voor alle
_______________________________
handelingen die uit de jaarstukken blijken.
_
4. Het bestuur stelt de deelnemers binnen dertig (30) dagen na vaststelling van de
_____
jaarrekening in kennis van de gang van zaken van het afgelopen boekjaar.
___________________________________________
Artikel 15 - Statutenwijziging
_
1. Het bestuur is bevoegd de statuten, na verkregen goedkeuring van de raad van
__
toezicht, te wijzigen. Een besluit daartoe moet worden genomen met algemene
__________
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of
__________
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur vacatures bestaan.
____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
___________________________________
Artikel 16 - Ontbinding en vereffening
____
1. Het bestuur is bevoegd na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht,
______
Garantiefonds GGTO te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het
______________________________
bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing.
2. Garantiefonds GGTO blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de
________________________________
vereffening van haar vermogen nodig is.
_
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. De vereffenaars dragen zorg voor de
__
inschrijving van de ontbinding in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk
________________________________________________________
Wetboek.
______
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
________________________________________________
mogelijk van kracht.
____
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Garantiefonds GGTO wordt, in
___
overleg met de raad van toezicht, zoveel mogelijk aan een rechtspersoon met
_____
een doel, dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van Garantiefonds
________________________________________________
GGTO, uitgekeerd.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van Garantiefonds
_
GGTO gedurende zeven jaren berusten onder bewaring van de door het bestuur
____
bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het
ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres
_____________________________________
opgeven aan het handelsregister.
______________________________________________
Artikel 17 - Reglementen
_____
1. Het bestuur is bevoegd na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht
_
reglementen vast te stellen, waarin onderwerpen die niet of niet volledig in deze
___
statuten zijn vervat, worden geregeld. Het bestuur is bevoegd reglementen te
_____
allen tijde, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, te wijzigen.
_______________
2. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
_______________________________________________
Artikel 18 - Slotbepaling
_____
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
____________________________________________________________
bestuur.
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____________________________________________
AANGEHECHTE STUKKEN
Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, zijn aan deze akte twee (2)
_____________________________________________________
annexen gehecht.
______________________________________________________________
SLOT
______________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
__
DEZE AKTE is opgemaakt te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte
____________________________________________________________
vermeld.
__
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de
____
verschenen persoon heeft zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te
___
hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige
________
voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.
__
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon
___________________________________
en daarna door mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT
w.g. mr. M.J. Spekkink, kandidaatnotaris, als waarnemer voor notaris mr.
H.M. van Dam

Het afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt
(aan de formele eisen voor digitale ondertekening is niet voldaan).

