
STATUTENWIJZIGING

C.22.234/BVZ
Heden, twintig december negentienhonderd zesennegentig,
verscheen voor mi j, Mr Constant Constandse, notaris ter
standplaats Amsterdam: ;
mevrouw Cornelia Durrant, screenwriter, wonende te Dart-
month, Devon TQ6 OLD, Groot Brittannie, Cider Barn Cottage,
Worden, geboren te Saint Andrews, Groot Brittannie, op ne-
genentwintig juli negentienhonderd zeserivijftig, ongehuwd,
Brits paspoort nummer C645599E; ••—
volgens haar verklaring handelend in haSr hoedanigheid van:
a. bestuurder van de stichting: STICHTING GREENPEACE COUN-

CIL, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1016 DW
Amsterdam, Keizersgracht 176, hierna te noemen "de
Stichting11, en als zodanig deze stichting, ingeschreven
in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Amsterdam-Haarlem te Amsterdam onder
nummer 200415, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigen-
de;

b. schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer Dr Albert Konrad Schily, arts, wonende te

58448 Witten, Duitsland, Alfred Herrhausen Strasse
50, geboren te Bochum, Duitsland, op zeven november
negentienhonderd zevenendertig, ongehuwd, Duits pas-
poort nummer 5659296606;

2. de heer Peter Franklin Barnes, econoom, wonende te CA
94131 San Francisco, Verenigde Staten van Amerika,
28th Street 432, geboren te New York, Verenigde Sta-
ten van Amerika, op zestien april negentienhonderd
tweeenveertig, gehuwd, Amerikaans paspoort nummer
051474293;

die bij het verstrekken van de volmacht handelden als
bestuurders van voormelde stichting Stichting Greenpeace
Council.

Van de volmachten blijkt uit een onderhandse akten van vol-
macht, welke aan deze akte is gehecht, van welke volmachten
mij, notaris, genoegzaam is gebleken.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat in de
vergadering van het bestuur van de Stichting gehouden op
negenentwintig oktober negentienhonderd zesennegentig en
dertig oktober negentienhonderd zesennegentig, in welke
vergadering alle leden van het bestuur aanwezig waren, met
algemene stemmen is besloten tot wijziging van de statuten
van de Stichting.



Blijkende van het besluit uit een uittreksel van de notulen
van genoemde vergadering welke aan deze akte zal worden ge-
hecht. —:
De comparante, handelende als voormeld, verklaarde ter uit-
voering van het voormelde besluit de statuten van de stich-
ting te wijzigen met uitzondering van de artikelen 2 en 4
lid 2 en lid 4, 5 lid 4e en 9 lid 2, zodat de statuten van
de Stichting thans luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL «- r. *
Art ike 1 1 —-̂
De stichting draagt de naam:
en is gevestigd te Amsterdam.-
DEFINITIES
Artikel la

Stichting' Greenpeace Cquncil

In deze statuten en in het Reglement zoals vermeld in arti-
kel 11 wordt verstaan onder:
a. "de Stichting": de in artikel 1 bedoelde Stichting;
b. "de nationale organisaties": nationale deelnemers als

bedoeld in artikel 4 van deze statuten;
c. "de deelnemers": de deelnemers als bedoeld in artikel 4

lid 1, van deze statuten; :
d. "List of candidate, national and multi-national offi-

ces": het schema als bedoeld in artikel 4 van deze sta-
tuten ;

e. "de Raad": de Raad als bedoeld in artikel 4b van deze
statuten. -

Artikel 2
1. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van na-

tuurbehoud.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. haar nationale organisaties te coordineren bij de
uitvoering van hun doelstellingen, hun zo nodig bij-
stand te verlenen en al hun belangen in de ruimste
zin te behartigen;

b. alle andere taken op zich te nemen welke haar doel
kunnen bevorderen, zoals bijvoorbeeld:-

bepaalde misbruiken proberen te beeindigen;
een bepaald diersoort proberen te redden;
met het oog op de toekomst, geweldloze gerichte
aktie te organiseren om op die wijze te helpen een
principiele verandering in het menselijk denken te
weeg te brengen en zo bij te dragen tot grotere
ecologische bewustwording.



3. De aan de vervulling van haar sub 2a vermelde taken ver-
bonden kosten zullen volgens een door het bestuur vast
te stellen omslagregeling aan de organisaties van de
Stichting in rekening worden gebracht.

MIDDELEN ;
Artikel 3 — :
Om haar doelstellingen te bereiken, zal de Stichting cam-
pagnes coordineren.
FINANCIELE MIDDELEN- >
Artikel 3a ^ ; :
1. De middelen van de Stichting bestaan -uit:

a. het stichtingskapitaal;-
b. bijdragen van de nationale organisaties;-
c. donaties, subsidies en anderen;
d.
e.
f,

giften, erfstellingen, legaten en schenkingen;
inkomsten uit beleggingen;
baten uit anderen hoofde.

DEELNEMERS
Artikel 4
1. a. De deelnemers als hierna in artikel l.b. nader te

omschrijven zijn opgenomen in de "List of candidate,
national and multi-national offices", als bedoeld in
het Reglement genoerad in artikel 8 hierna. De "List
of candidate, national and multi-national offices"
wordt bijgehouden en gewijzigd overeenkomstig de be-
palingen van het Reglement als bedoeld in artikel 8.-—

b. De Stichting kent de volgende soorten deelnemers:—:

I Nationale Organisaties ("nationale kantoren"): dit
zijn de nationale instellingen die door de stich-
ting met inachtneming van het hierna in lid 2 be-
paalde als zodanig zijn erkend;

II Kandidaat Organisaties ("kandidaat kantoren"):
zijn deelnemers die door de stichting als zodanig
zijn erkend;

de hiervoor onder sub I en II genoemde categorieen deel-
nemers zullen hierna tezamen worden aangeduid met "de
deelnemers" tenzij anders vermeld.
c. Multinational Organisaties ("multinationale kanto-

ren") : deelnemers die in meer dan een land opereren
worden ook beschouwd als nationale deelnemers met de-
zelfde rechten.

2. Een nieuwe nationale organisatie van de Stichting is een
land, dat door een besluit van het bestuur als nationale
organisatie is toegelaten, welk besluit met algemene
stemmen genomen dient te worden in een vergadering waar-



in alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoor-
digd zijn.

3. Erkenning van een deelnemer door de Stichting vindt
plaats volgens de bepalingen van het Reglement als be-
doeld in artikel 8. •

4. Het bestuur van de Stichting kan met vier/vijfde meer-
derheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een verga-
dering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, besluiten een nationale organisa-
tie te royeren en haar recht orii de ,naam "Greenpeace" te
gebruiken, in te trekken. —f=

5. De Internationale en nationale verk^laringen omtre,nt be-
leid door nationale deelnemers moeten overeenstemmen met
het beleid van de Stichting.

DE RAAD >
Artikel 4a
1. De vertegenwoordigers van de nationale deelnemers in

vergadering bijeen vormen de Raad en haar leden.
2. a. Vertegenwoordigers van de nationale deelnemers moeten

door ieder nationale deelnemer tenminste zestig dagen
voor de vergadering van de Raad als hierna bedoeld in
lid 4, worden berioemd. :

b. Indien geen vertegenwoordiger tijdig door de nationa-
le organisatie is aangewezen, of indien een vertegen-
woordiger aftreedt en niet is vervangen binnen zestig
dagen na aftreden, dan zal het bestuur een dergelijke
vertegenwoordiger benoemen.

c. De vertegenwoordiging van een nationale deelnemer in
de Raad vindt plaats door een door iedere deelnemer
aangewezen vertegenwoordiger, krachtens een volmacht,
van het bestaan waarvan aan de voorzitter van de Raad
genoegzaam moet zijn gebleken.

3. a. De volgende deelnemers kunnen vergaderingen van de
Raad bijwonen, onverminderd hetgeen in het Reglement
bepaald is omtrent het toe te laten aantal vertegen-
woordigers :
I nationale organisaties;
II kandidaat organisaties;
III multinationale organisaties.

4. ledere nationale organisatie heeft zoveel stemmen als
vastgesteld in het Reglement; kandidaat deelnemers heb-
ben geen stemrecht.

5. a. De Raad kan besluiten nemen over het "inter alia"
beleid, campagnes en toewijzing.-

b. De Raad zal een vergadering per kalenderjaar houden:



10.

een zogenaamde 'Annual General Meeting7 (AGM).
c. Besluiten genomen op de vergaderingen van de Raad

zijn verdeeld in vier categorieen, zoals uitgelegd in
het Reglement;
deze zijn:
- besluiten over gewone onderwerpen;
- besluiten over belangrijke onderwerpen;
- besluiten over autorisatie van uitgaven;
- besluiten over wijziging van deze statuten.

. Alle besluiten van de Raad worde'n genomen met de volgen-
de minimum aan stemmen: f
I een voorstel met betrekking tot* de 'normale zaken'

zal worden besloten en aangenomen met een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwe-
zige nationale deelnemers.

II een voorstel met betrekking tot 'belangrijke' zaken,
zal worden besloten en aangenomen met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de
aanwezige nationale deelnemers.

III een voorstel met betrekking tot 'autorisatie van uit-
gaven' zal worden besloten en aangenomen met een
meerderheid van twee/derde van de 'weighted' stemmen;

IV een voorstel met betrekking tot de statuten zal wor-
den besloten met een vier/vijfde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige nationale deel-
nemers .

De Raad kan besluiten een zogenaamde 'Extraordinary Ge-
neral Meeting' (EGM) te houden zoals in de 'Governance
System' en het Reglement is bepaald.
De voorzitter van de Raad is gewoonlijk de voorzitter
van het Bestuur, of zijn gemachtigde.
De beslissingen van de jaarlijkse vergadering van de
Raad zullen het bestuur binden vanaf vijftien december
van ieder jaar, tenzij het bestuur voor die datum een
andersluidende beslissing heeft genomen. Indien ten aan-
zien van een belangrijk onderwerp, zoals in het Regle-
ment gedefinieerd, door het Bestuur andersluidend is
beslist dan door de Raad, dient het Bestuur een vergade-
ring van de Raad bijeen te roepen, teneinde haar beslis-
sing te rechtvaardigen, een en ander naar het bindend
oordeel van het Bestuur.
Indien door het bestuur tussen twee 'Annual General Mee-
tings' in over belangrijke onderwerpen moet worden be-
slist zal de procedure worden gevolgd als vastgesteld in
het Reglement. ;



BESTUUR
Artikel 5 .
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal

leden die
noemd.

voor een periode van drie jaren
zeven

worden be-

Met uitzondering van de voorzitter worden alle bestuurs-
leden benoemd door de Raad. De leden van het Bestuur die
door de Raad gekozen zijn benoemen tezamen een ander
bestuursiid tot voorzitter van hfet Bestuur.—:
Alle leden van het bestuur zijn herbenoembaar.
Het bestuur is bevoegd de voorzitfer als zodanig van
zijn functie te ontheffen, mits zulks geschiedt in een
voltallige vergadering van het bestuur met een meerder-
heid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen in het bestuur staken heeft de voor-
zitter een beslissende stem.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penning-
meester kunnen ook door een persoon worden vervuld.
De Stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend
rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie gezamenlijk han-
delende leden van het Bestuur, dan wel door een lid van
het Bestuur indien door alle leden van het Bestuur in
vergadering aan dat lid machtiging is verleend voor
nauwkeurig omschreven rechtshandelingen welke verband
houden met een spoedeisende specifieke zaak; van een
dergelijke machtiging zal moeten blijken uit de notulen
van bedoelde vergadering.
De leden van het Bestuur zijn onder andere bevoegd:
a. functionarissen in dienst van de Stichting alszodanig

aan te stellen, hen te ontslaan en hun vergoeding
vast te stellen;-

b.
c.
d.

het hoofdkantoor van de Stichting te verplaatsen;-
het laten maken en het gebruiken van een zegel;-
tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verkrij-
gen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Stich-
ting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde ver-
bindt;

e. het gebruik van de naam "Greenpeace" en het vignet te
controleren en te beschermen;

f. het aanbevelen van criteria voor de structuur en wer-
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king van de nationale organisaties van de Stichting;
het adviseren bij het wijzigen van de statuten, re-
glementen of beginselverklaringen van deze nationale
organisaties teneinde te waarborgen dat aan de aanbe-
volen criteria wordt voldaan;
het controleren en beschermen van fondsen en andere
activa van de organen van de Stichting;
gemachtigde (n) aan te wijzen;-

i. toezicht te houden op de publicaties van de nationale
organisaties; ^ :

j. schadeloosstelling van de directeur;
k. de boeken en bescheiden van de na^tionale organisaties

te inspecteren, kopieen en/of uittreksels daarvan te
maken. leder lid van het Bestuur of een schriftelijk
gevolmachtigde is daartoe bevoegd.-

5. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:-
a. door het overlijden of het ontslag van een bestuurs-

lid, door verklaring in staat van faillissement, wan-
neer hem surseance van betaling wordt verleend, door
onder curatelestelling;

b. door het verstrijken van de termijn van benoeming;
c. door het bedanken van een bestuursiid, hetgeen

schriftelijk ter kennisgeving aan de secretaris of
het Bestuur dient te geschieden, vermeldende het
tijdstip van de inwerkingtreding.
Geen bestuurslid mag bedanken wanneer de Stichting
niet met tenminste drie bestuursleden achterblijft.-

Wanneer een door de Raad benoemd bestuurslid defungeert,
wordt de Raad daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld
en zal de Raad om in deze vacature te voorzien binnen
zestig dagen daarna een nieuw bestuurslid aanwijzen.
Indien de Raad in gebreke blijft mag het bestuur tijde-
lijk een bestuurslid benoemen totdat de Raad een nieuw
bestuurslid heeft aangewezen.
Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering
besluiten te nemen.
In het laatste geval is daartoe vereist dat alle leden
van het bestuur hun stem schriftelijk uitbrengen.
Voor zover in deze statuten niet anders bepaald, besluit
het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.

9. Indien te eniger tijd minder dan het vereiste aantal
bestuursleden in functie is, vormen de overgebleven be-
stuursleden respectievelijk vormt het enige overgebleven
bestuurslid niettemin een wettig Bestuur.

VERGADERINGEN



Artikel 6
Alle zaken betrekking hebbende op de vergadering van het
Bestuur kunnen worden omschreven in het Reglement.
INTERNATIONALE DIRECTIE
Artikel 7
1. Het Bestuur kan een algemeen directeur benoemen die be-

last wordt met de dagelijkse leiding van de Stichting.-
2. De functies, bevoegdheden en taken van de algemeen di-

recteur kunnen worden omschreven in het Reglement alsook
in de 'National Office Guidelines'.—: •

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN ~
Artikel 7a 4 :
1. a. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Na af-

loop van elk boekjaar worden de boeken van de Stich-
ting afgesloten. Onder verantwoordelijkheid van het
Bestuur maakt de algemeen directeur een balans op en
een algemene rekening van baten en lasten, bevattende
de volgende informatie:
- de activa en passiva van de Stichting aan het eind

van het boekjaar;
- de voornaamste veranderingen in de activa en pas-

siva van de Stichting; •
- de opbrengsten of ontvangsten van de Stichting

zowel beperkt als onbeperkt tot bijzondere doel-
einden voor het lopende boekjaar;

- de kosten of uitgaven van de Stichting voor zowel
algemene als beperkte doeleinden gedurende het
boekjaar.-

b. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
c. De financiele nota's van de Stichting worden door een

externe accountant nagezien.
Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur zal de alge-
meen directeur onder andere voor het volgende zorgdra-
gen:
a. op bekwame en correcte wijze de boeken en bescheiden

van de eigendommen en transacties van de Stichting
bijhouden en bewaren, waaronder begrepen verantwoor-
dingen van activa, geldelijke verplichtingen, ont-
vangsten, verschotten, winsten, verliezen, kapitaal
en andere zaken gewoonlijk in financiele nota's opge-
nomen. leder lid van het Bestuur heeft te alien tijde
het recht op alle redelijke tijdstippen boeken, ar-
chieven, documenten en andere bescheiden van de
Stichting te inspecteren. Deze inzage kan worden uit-
gevoerd door het lid zelf of door een schriftelijk



gevolmachtigde van hem en beiden hebben het recht
kopieen en/of uittreksels van het voormelde te maken;

b. alle gelden en andere waarden op naam en ten gunste
van de Stichting storten op zodanige bewaarplaatsen
als door het Bestuur aangegeven; de fondsen van de
Stichting uitgeven als door het Bestuur opgedragen;
de leden van het Bestihir en de Raad, op regelmatig
gehouden vergaderingen of wanneer zij dit vragen, een
rekening van alle transacties en van de financiele
toestand van de Stichting vergtchaffen.

REGLEMENTEN. NATIONAL OFFICE GUIDELINES EN ANDERE VOOR-
SCHRIFTEN :—^ =
Artikel 8 - •£
1. Het Bestuur kan, ter aanvulling of uitvoering van de

statuten een Reglement, 'National Office Guidelines' en
andere voorschriften vaststellen, welke geen bepalingen
mogen inhouden in strijd met de statuten.

2. Wijziging van het Reglement kan slechts geschieden
krachtens besluit van het Bestuur, genomen in een verga-
dering waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Dit besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de
Raad, welk goedkeurend besluit dient te worden genomen
met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitge-
brachte stemmen van de vertegenwoordigers van de natio—
nale deelnemers.
De letterlijke tekst van een voorstel tot wijziging van
het Reglement dient tenminste tweeenveertig dagen voor
de vergadering aan alle leden van het Bestuur en van de
Raad te worden toegezonden.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Artikel 9
1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden krach-

tens besluit van het Bestuur, genomen in een vergadering
waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegen-
woordigd zijn en met tenminste vier/vijfde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Dit besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de
Raad, welk goedkeurend besluit dient te worden genomen
met een meerderheid van vier/vijfde van de geldig uitge-
brachte stemmen van de vertegenwoordigers van de natio-
nale deelnemers.
De letterlijke tekst van een voorstel tot statutenwijzi-
ging dient tenminste tweeenveertig dagen voor de verga-
dering aan alle leden van het Bestuur en van de Raad te
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worden toegezonden.-
Zijn niet alle leden van het Bestuur aanwezig of verte-
genwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan
de orde is geweest ongeacht het aantal aanwezige leden
kan worden besloten, mitd met een meerderheid van ten-
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2. De artikelen 2, 4 leden 2 en 4, 5 lid 4e alsmede dit lid
kunnen niet gewijzigd worden. -* ;

3. De regeling omtrent de bestemming van een liquidatiesal-
do opgenomen in lid 2 van artikel If alsmede dit lid 3,
kunnen niet gewijzigd worden zonder toestemming door of
vanwege de Minister van Financien.

ONTBINDING VAN DE STICHTING
Artikel 10
1. Tot ontbinding van de Stichting kan slechts worden be-

sloten krachtens besluit van het Bestuur, genomen over-
eenkomstig het in lid 1 van het vorig artikel bepaalde.—

2. Aan een eventueel batig liquidatiesaldo zal door het
Bestuur een zodanige bestemming worden gegeven als het
meest met de doelstelling van de Stichting overeenkbmt.—

De comparante is mi j, notaris, bekend en de identiteit van
de bij deze akte betrokken comparante is door mij, notaris,
aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde
document vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum
in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de com-
parante, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de com-
parante en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend:) C. Durrant; C. Constandse.

VOOR AFSCHRIFT r\


