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Statuten:
Einde lidmaatschap Bestuur artikel 5.
Een bestuurder defungeert:
(a)
door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of waarvoor hij is herbenoemd;
(b)
doordat hij voldoet aan de bepalingen van de artikelen 4.5, 4.6, 4,7 of 4.8; (tegenstrijdig belang)
(c)
door zijn overlijden;
(d)
door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of
meer van zijn goederen wordt ingesteld;
(e)
doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de
Faillissementswet;
(f)
door zijn vrijwillig aftreden;
(g)
door zijn ontslag verleend op grond van een besluit van het bestuur om gewichtige redenen, welk besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van
het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden met uitzondering van evenwel van het betrokken bestuurslid - deze kan terzake geen stemrecht
uitoefenen;
(h)
door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; en
(i)
door een onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering,
mits: (a) het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de stichting, (b) nog geen
vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling en (c) het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de stichting of genoemde
personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.
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