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Dit document is opgesteld om de maatschappelijke missie van Fraenck B.V. te verstevigen 
en dient als tussenoplossing, voordat dit wordt vastgelegd in de werkelijke statuten van 
Fraenck B.V. 
 
De maatschappelijke missie van Fraenck is als volgt beschreven in haar statuten, vastgelegd 
bij oprichting op 29 maart 2018, artikel 2.2: 
 
“Het doel van de vennootschap is: 

a. Het ondersteunen en helpen ontwikkelen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, een en ander in de meest ruimte zin van het woord. 

b. Het verbeteren van de arbeidspositie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in een milieubewust modebedrijf, een en ander in de meest ruimte zin 
van het woord. 

c. Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in een milieubewust modebedrijf, een en ander in de meest ruimte zin van het 
woord. 

d. Het ontwerpen en produceren van modeartikelen met duurzame restmaterialen, 
een en ander in de meest ruimte zin van het woord. 

e. Het streven naar een milieuvriendelijke bedrijfsvoering, in alle aspecten, een en 
ander in de meest ruimte zin van het woord. 

f. Het doen van uitkeringen aan personen, bedrijven en instelling in het kader van de 
doelstelling, weke uitkeringen op jaarbasis maximaal vijftig procent (50%) van de 
winst mogen bedragen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de 
statuten; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevordelijk zal zijn.” 

 
In artikel 11.1 staat het volgende over “winst, uitkeringen en tussentijdse uitkeringen”: 
 

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de 
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen voor 
zover: 

- Het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten 
moeten worden aangehouden; en 

- De uitkering maximaal vijftig procent (50%) van de winst bedraagt. 
 
Oprichters en aandeelhouders R.D.A. Ho en P.J.M. Mulder verklaren hierbij er geen 
wijzigingen in de statuten zullen plaatsvinden zonder instemming van de RvA. Wanneer de 
aandeelhouders van Fraenck B.V. een wijziging willen doorvoeren in de statuten, zullen de 





Bijlage: Pagina 1 van 2: Overeenkomst wijziging statuten Fraenck B.V. 

Betreffend: wijziging van de statuten van Fraenck B.V. zoals beschreven in pagina 2 van 2: 
Inhoud voorstel statutenwijziging 
 
Datum:_________________________ 

Plaats:_________________________ 

Door advies inwinnen van de Raad van Advies is voldaan aan de oproepingsplicht. Voor een 
statutenwijziging is vereist dat minstens een volstrekte meerderheid (drie van de vijf) van de 
leden van de Raad van Advies formele goedkeuring verklaart. De Raad van Advies bestaat 
uit de volgende personen, die als volgt stemmen over de wijziging van de statuten: 
 
Janine Tillema   voor / tegen Handtekening:_______________________ 
 
 
Peter Hobbelen  voor / tegen Handtekening:_______________________ 
 
 
Claudine Hermesdorf  voor / tegen Handtekening:_______________________ 
 
  
Wido Steeg   voor / tegen Handtekening:_______________________ 
 
 
Robert Derksen  voor / tegen Handtekening:_______________________ 
 
Voor het peilen van draagvlak van de statutenwijziging is advies ingewonnen van relevante 
belanghebbende, zijnde: 
 
 Betaalde Medewerkers 

Rabo Foundation 
 Activerend Werk 
 Scalabor 
 Gemeente Arnhem 

_________________ 
  
Besluiten over wijzigen van de statuten dienen bij volstrekte meerderheid genomen te 
worden (vijftig en een half procent).  
 
Pascal Mulder     Ratna Ho 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
 
  



Pagina 2 van 2: Inhoud voorstel statutenwijziging 
 
Pascal Mulder (vijftig procent aandeelhouder) en Ratna Ho (vijftig procent aandeelhouder) 
stellen een wijziging voor van de statuten  
 
Betreft:  Hoofdstuk ______ 

Artikel  ______  
Lid  ______ 

 
 
 
 
Huidige inhoud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgestelde wijziging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




