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Stichting Het Eenzaamheidsfonds 
  
  
Punt 1: 
De stichting is genaamd: Het Eenzaamheidsfonds  
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 
De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 78487935 
 
 
Punt 2: 
De stichting stelt zich ten doel de eenzaamheid te bestrijden onder jongeren tot de leeftijd van 
vijfentwintig (25) jaar. De stichting wil de verbindende schakel zijn tussen mensen die eenzaamheid 
ervaren.  
De stichting tracht haar doel te bereiken door o.a. het ter beschikking stellen van de Joinin App. Een app 
die mensen aan elkaar bindt door actief op zoek te gaan naar mensen die eenzaam zijn en een maatje 
zoeken om leuke dingen mee te ondernemen. Evenementen te organiseren en een ‘Eenzaamheids 
Contact Center’ te faciliteren. 
 
 
Punt 3: 
De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. 

 
  
Punt 4: 
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:   
het stichtingskapitaal;   
subsidies en donaties;   
erfstellingen, legaten en schenkingen;   
eventuele andere verkrijgingen en baten.   
 
 
Punt 5: 
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. Een voorzitter, een secretaris en een penning-
meester.  
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar, waarbij het bestuur een rooster van 
aftreden opstelt.  
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met 
algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de 
benoeming van één (of meer) opvolger(s).  
De leden van het bestuur genieten uitdrukkelijk geen beloning voor hun werkzaamheden  
Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de 
stichting.  
 
   
Punt 6: 
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.   
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen.   
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Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt.   
 
 
Punt 7: 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 
komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de 
penningmeester. 
 
 
Punt 8: 
Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde 
jaar. Met dien verstande dat het eerste jaar, inclusief de maanden uit het voorgaande jaar na het 
oprichten van de Stichting, gelden als een verlengd boekjaar. 
Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige.   
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de 
externe deskundige uitgebrachte verslag.   
 
 
Punt 9: 
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke 
niet in deze statuten zijn vervat.   
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.   
 
 
Punt 10: 
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.  
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.   
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde 
statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van 
Koophandel.  

 
 
Punt 11: 
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.  
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is.   
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het 
register.   
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.  
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig 
het doel van de stichting.   
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende 
tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.   
 
 
Namens het Bestuur:  
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1. Voorzitter:  
 A. de Ridder 
 Wonende te Hilversum 
 
2. Secretaris:  
 W. M. Bauer 
 Wonende te Alphen aan den Rijn 
  

 
3. Penningmeester:  
 P. E. Kok 
 Wonende te Diemen 
 


