
Doorlopende tekst der statuten van de stichting Stichting Luchtvaart 

Zonder Grenzen ASF Nederland (voorheen genaamd: Stichting Piloten Zonder 

Grenzen ASF Nederland), met statutaire zetel te Amsterdam, welke stichting 

is opgericht bij akte op 21 mei 1996 verleden voor Mr. M. van Olffen, 

notaris te Amsterdam, en welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, 

op 1 juni 2011 verleden voor notaris Mr. K.E.P. Regnerij te Almere 

 

 
Naam. Zetel. Duur. 

Artikel 1. 

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen ASF 

Nederland en is gevestigd te Amsterdam. Als niet statutaire namen kan de 

stichting ook gebruik maken van de namen “Luchtvaart Zonder Grenzen” en 

“Aviation sans Frontières Nederland”. 

1.2. Zij duurt onbepaalde tijd voort 

Handvest. 

Artikel 2. 

Als grondslagen voor haar handelen aanvaardt de Stichting het onderstaand handvest: 

De Stichting is een internationaal werkzame organisatie. 

Haar medewerkers en vrijwilligers zullen de volgende uitgangspunten dienen te 

onderschrijven: 

1. De stichting verleent doorlopende (in)directe hulp aan hulpbehoevenden in derde 

wereld landen. 

 De Stichting verleent daarnaast indien daartoe gevraagd tijdelijke (in)directe hulp 

aan slachtoffers van (natuur)rampen en (burger)oorlogen. 

2.  De Stichting neemt een strikte neutraliteit in acht en is volledig onafhankelijk. De 

Stichting gaat elke politieke inmenging in de interne zaken van landen of 

gebieden waar zij werkzaam is uit de weg. De Stichting vereist voor de uitvoering 

van haar luchtvaart- en humanitaire taak volledige vrijheid van werken op grond 

van dit handvest. 

3.  De Stichting accepteert geen pogingen tot beïnvloeding door welke politieke, 

religieuze of economische macht dan ook. 

4.  De vrijwilligers en medewerkers van de Stichting zullen zich onthouden van het 

publiekelijk uitspreken van een oordeel betreffende de politieke situatie in de 

landen en gebieden waar de Stichting werkzaam is. 

5.  De werkzaamheden voor de Stichting worden verricht in anonimiteit en op basis 

van vrijwilligheid. De vrijwilligers verwachten geen materiële vergoeding voor 

hun diensten. Zij bepalen zelf of de risico's en gevaren van de werkzaamheden die 

zij in opdracht van de Stichting zullen uitvoeren, aanvaardbaar zijn en eisen voor 

zichzelf of rechthebbenden geen enkele vergoeding. 

Doel. 

Artikel 3. 

De Stichting heeft ten doel: het organiseren van daadwerkelijke luchtvaartfaciliteiten 

ten behoeve van mensen in noodgebieden, waar ook ter wereld, overeenkomstig de 



beginselen uitgedrukt in het Handvest, alsmede het geven van informatie en 

voorlichting dienaangaande. 

Wijze van verwezenlijking van het doel. 

Artikel 4. 

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a.  het op eigen initiatief leveren van luchttransport, zonodig met technische en 

logistieke assistentie naar noodgebieden; 

b.  zich ter beschikking te stellen van internationale organisaties, van regeringen of 

overheden van de getroffen landen, van overheids- of privé-organisaties ter 

plaatse of van aldaar gevestigde nationale of regionale gemeenschappen die op de 

Stichting een beroep doen;  

c.  te streven naar het verkrijgen van alle passende nationale en internationale hulp, 

teneinde de Stichting in staat te stellen haar opdracht te vervullen. 

Geldmiddelen. 

Artikel 5. 

5.1. De middelen van de Stichting worden gevormd door: 

 a. bijdragen en subsidies; 

 b. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

 c. inkomsten uit bezittingen of waardepapieren die zij in eigendom heeft; 

 d. donaties van donateurs; 

 c. overige baten. 

5.2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard. 

Algemene bepalingen aangaande het bestuur. 

Artikel 6.A 

Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur dient aldus te zijn 

ingericht dat een onafhankelijke taakvervulling van het bestuur en zijn individuele 

leden is gewaarborgd. Bij de inrichting van het bestuur dienen de onderstaande 

bepalingen in acht te worden genomen.  

a. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven natuurlijke personen.  

b. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. 

c. De leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele 

herbenoemingen geschieden voor een periode van steeds maximaal 5 jaar.  

d. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, 

middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van 

het bestuur ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte 

uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden wordt 

toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en 

nader toegelicht. 

e. Voor het nemen van besluiten is vereist dat tenminste vijf/zevende van het aantal 

in functie zijnde bestuursleden persoonlijk deelnemen aan de vergadering. Ieder 

bestuurslid heeft één stem. 

f. Een bestuurder is slechts tezamen met één of meer andere bestuursleden bevoegd 

tot vertegenwoordiging van de stichting. 

g. De leden van het bestuur van de stichting mogen niet zijn bestuurder, oprichter, 



aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de 

fondsenwervende instelling op structurele wijze op geld waardeerbare 

rechtshandelingen verricht. 

h. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag worden benoemd (of 

worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit waaraan de 

fondsenwervende instelling conform haar statutaire doelstelling de door haar 

ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet 

meer dan een derde van het aantal bestuurders van de fondsenwervende instelling 

mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of 

werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Deze bestuurders 

mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het 

bestuur – de fondsenwervende instelling niet vertegenwoordigen. 

i. Het hierboven onder sub g en h bepaalde geldt niet: 

 a. indien en voor zover ten aanzien van de fondsenwervende instelling en de 

bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 

Fondsenwervende instellingen; 

 b. indien de bestuurder is benoemd door of met instemming van het statutair 

vastgelegd toezichthoudend orgaan van de fondsenwervende instelling, of 

indien de instelling een vereniging is, door of met instemming van de 

algemene vergadering, tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende 

entiteit als bedoeld in sub h van dit lid. Op rechtshandelingen met de 

ontvangende entiteit is het bepaalde in artikel 6.B van overeenkomstige 

toepassing. 

Verstrengeling van belangen 

Artikel 6.B 

Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en leden 

van haar bestuur en/of haar medewerkers. 

a. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit artikel doet 

zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld 

waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: 

   I. de in de aanhef van dit artikel genoemde personen; 

  II personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in de 

aanhef van dit artikel genoemde personen; 

 III rechtspersonen waarvan de hierboven onder I en II genoemde personen 

bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. 

b. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van 

een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het 

desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming te 

dier zake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee 

bij de bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. 

c. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en één 

of meer van haar bestuurders, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd 

door andere bestuursleden dan degene(n) ten aanzien van wie de verstrengeling 

van belangen zich voordoet.  

Benoeming. 

Artikel 7. 



7.1.  In vacatures in het bestuur voorziet het bestuur met inachtneming van het 

hiervoor in artikel 6.A en 6.B bepaalde, met dien verstande dat aftredende 

bestuurders geen stem hebben in hun opvolging. 

7.2.   Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen 

benoeming tot stand is gekomen, geschiedt de benoeming door de rechtbank 

te Amsterdam met inachtneming van het hiervoor in artikel 6.A en 6.B 

bepaalde op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de 

mogelijkheid om aan de president van die rechtbank om een voorlopige 

voorziening te verzoeken. 

Defungeren van een bestuurder. 

Artikel 8. 

Onverminderd het in artikel 298, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bepaalde, defungeert 

een bestuurder: 

a.  door zijn overlijden; 

b.  door vrijwillig of periodiek aftreden; 

c.  doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije 

beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem 

verleende surséance van betaling, alsook, doordat hij onder curatele wordt 

gesteld; 

d.  door ontslag bij een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk 

ondertekende, verklaring; 

e.  op eenendertig december van het jaar, waarin hij zeventig jaar is geworden. 

Bestuur. Reglementen. 

Artikel 9. 

9.1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.  

 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan 

van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

9.2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het 

bestuur te bepalen onderwerpen; het bepaalde in artikel 16, lid 1, tweede zin, is 

alsdan van overeenkomstige toepassing.  

 Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn nietig. 

Commissies. 

Artikel 10. 

Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen en, tenzij anders bepaald, op te heffen 

en de werkzaamheden van zodanige commissies vast te stellen en te wijzigen. 

Financiële Commissie. 

Artikel 11. 

11.1. Het bestuur zal een financiële commissie instellen. 

11.2. Het bestuur is niet bevoegd de werkzaamheden van de commissie vast te 

stellen en te wijzigen of haar op te heffen. 

11.3. De commissie bestaat uit drie leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid 

zijn. 

11.4. De eerste maal worden de leden door het bestuur benoemd, hierna voorziet 



de commissie zelf in de opvolging. 

11.5. De commissie heeft tot taak de balans en staat van baten en lasten jaarlijks te 

controleren en al dan niet haar goedkeuring hieraan te verlenen. 

11.6. Indien de commissie haar goedkeuring onthoudt, zal zij dit onder opgaaf van 

redenen doen en deze op verzoek van het bestuur in een gezamenlijke 

vergadering toelichten. 

11.7. In het geval in het vorige lid bedoeld, zal de commissie aanbevelingen doen 

aan het bestuur voor het opstellen van een nieuwe balans en staat van baten 

en lasten. Het bestuur zal deze binnen drie maanden na het onthouden van de 

goedkeuring door de commissie, aan de commissie voorleggen. De 

commissie beslist binnen een maand omtrent de goedkeuring. 

11.8. Indien de commissie haar goedkeuring onthoudt aan de ingevolge het vorige 

lid voorgelegde balans en staat van baten en lasten, is het bestuur verplicht af 

te treden. De commissie zal in dat geval onverwijld een verzoek indienen bij 

de rechtbank van Amsterdam in de benoeming van het bestuur te voorzien. 

Organisatie bestuur. 

Artikel 12. 

12.1. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. 

12.2. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij ten minste 

vijf/zevende van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en 

alle bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, 

met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de 

oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen 

worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin 

alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het 

bepaalde in lid 8.  

  Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde 

medebestuurder doen vertegenwoordigen. 

12.3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het 

bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap 

te belasten. 

  Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander 

met het voorzitterschap heeft belast, zullen de bestuursvergaderingen worden 

voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. 

12.4. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. 

Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een 

secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt. 

12.5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

12.6. Bestuursvergaderingen worden ten minste één maal per drie maanden 

gehouden en voorts zo dikwijls een bestuurder het verlangt. 

  De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of door een door het bestuur 

aangewezen bestuurder of door de bestuurder die het houden van de 

vergadering verlangd heeft, door middel van al dan niet aangetekende 

brieven, verzonden aan iedere bestuurder. Zij vermelden plaats en tijdstip van 

de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 

  De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de 



oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

12.7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan 

getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende 

vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten 

blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende 

vergadering ondertekend. 

12.8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, 

telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle bestuurders zich ten 

gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van 

het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister 

bewaard. 

12.9. Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.  

  Kosten worden aan de bestuurders vergoed. 

12.10. Tijdens het bestaan van ten hoogste één vacature geldt het bestuur als 

volledig samengesteld. 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 13. 

De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee of meer 

gezamenlijk handelende bestuurders met inachtneming van het hiervoor in de 

artikelen 6.A en 6.B bepaalde. 

Administrateur. 

Artikel 14. 

Het bestuur kan één of meer personen benoemen, die het de titel van administrateur of 

een andere titel kan toekennen. 

Aan deze personen - al dan niet in dienst van de Stichting - kan procuratie worden 

verleend. 

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten. 

Artikel 15. 

15.1. Het boekjaar is het kalenderjaar. 

15.2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent 

de vermogenstoestand van de Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten 

en verplichtingen kunnen worden gekend. 

15.3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur een 

verslag opgesteld over de werkzaamheden, die het tijdens dat boekjaar heeft 

verricht. 

  In dat verslag worden opgenomen een balans en een staat van baten en lasten. 

15.4. Het bestuur is verplicht een deskundige te benoemen teneinde de in het 

vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren. 

15.5. Het bestuur is verplicht de in lid 3 bedoelde balans en staat van baten en 

lasten ter goedkeuring aan de financiële commissie voor te leggen. De 

financiële commissie beslist binnen een maand omtrent de goedkeuring. 

15.6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden tien jaren lang 

te bewaren. 

Statuten- en reglementswijziging. 

Artikel 16. 

16.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen 



met dien verstande dat wijziging van artikel 18 lid 3 slechts kan geschieden 

na voorafgaande toestemming van de rechter. 

  Het besluit daartoe kan slechts worden genomen in een vergadering, waarin 

alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

16.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte 

vereist. 

  Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden. 

Ontbinding. 

Artikel 17. 

Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. 

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op de wijze, als in lid 1 van artikel 16 

is bepaald. 

Vereffening. 

Artikel 18. 

18.1. De vereffening geschiedt door het bestuur. 

18.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 

18.3. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening van de stichting dient 

te worden besteed overeenkomstig haar doel, dan wel dient te worden 

overgedragen aan een andere door de Belastingdienst Oost-Brabant kantoor 

‘s-Hertogenbosch als algemeen nut beogend erkende instelling. 

  In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting mag het 

vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten 

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

vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.. 

18.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

stichting gedurende tien jaar berusten onder degene, die daartoe door het 

bestuur is aangewezen. 


