13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) van de stemgerechtigden dit voor de
stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de
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voorzitter.—

16. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.
Raad van Toezicht.—
Artikel 9.
1. Hot Bestuur kan een Raad van Toezicht instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal--hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.
2. De werkzaamheden van de Raad van Toezicht kunnen nader worden omschreven in
een door het Bestuur in overeenstemming met doze statuten vast te stellen reglement.
3. Do leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door hetBestuur. Dit kan nader worden geregeld in hot reglement als omschreven in lid 2 van ditartikel.
Boekjaar en jaarstukken.
ArtikellO.
1. Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. Het Bestuur is verplicht van do vermogenstoestand van de Stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van do Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheidon en andere gegevonsdragers op zodanige wijze te—---bowaren, dat te alien tijdo de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen
worden gokend.
3. Per het oinde van iedor boekjaar maakt do ponningmoester eon balans en eon staat
van baten en lasten over hot geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes
(6) maanden na afloop van het boekjaar, en indien de subsidiënten zuiks wensen,
vorgezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant
administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken
door hot Bestuur strekt do ponningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde
beheer.
5. Hot Bostuur stelt oen afsch rift van de in lid 3 on lid 4 van dit artikel bedoelde stukken
tegen kostprijs ter beschikking voor iedere derde.—-----6. Hot Bestuur is verplicht de in do voorgaande loden bedoelde boeken, boscheiden en
andere gegevensdragors gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onvorminderd hot in de
wet en hierna in lid 7 van dit artikel bepaalde.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgozonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op eon andore gangbare
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard.
8. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening wordt gesteld, worden de
jaarstukken ter konnisneming toegezondon aan de subsidiërende organisatie of
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instelling.
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9. Do Stichting beschikt to alien tijde over eon actueei beleidsplan dat inzicht geeft
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