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Toelichting governance structuur Starters4Communities 
 

Starters4Communities is een sociale onderneming: een onderneming met een “Impact First” 
missie. Zo zijn wij tevens opgenomen in het register van de Code Sociale Ondernemingen  
 
Gezien er nog geen geschikte rechtsvorm is voor sociale ondernemingen, bestaat onze governance 
structuur uit een combinatie van Starters4Communities B.V. en de Stichting 
Starters4Communities. Dit document dient als korte toelichting bij de statuten om aan te geven op 
welke manier het maatschappelijke karakter van de onderneming Starters4Communities, in de 
governance structuur en statuten is verankerd.  
 

• Alle economische activiteiten vinden plaats vanuit Starters4Communities B.V. In de 
statuten van Starters4Communities B.V. staan onze maatschappelijke doelen centraal en 
zijn artikelen opgenomen omtrent transparantie, stakeholdersbeleid, bezoldigingsbeleid en 
beperkingen in winstuitkeringen.  
 

• De Stichting Starters4Communities heeft als doel; het toezien op de verwezenlijking van 
het doel en de missie van Starters4Communities B.V. en het gevraagd en ongevraagd 
adviseren van het bestuur van Starters4Communities B.V.  
 

De Stichting Starters4Communities is prioriteitsaandeelhouder van Starters4Communities B.V. Dit 
geeft de Stichting een aantal significatie bevoegdheden, die verderop in dit document worden 
toegelicht.  

 
Waarborging “Impact First” missie in de statuten van Starters4Communities B.V.  

 
Hieronder staan de voornaamste artikelen in de statuten van Starters4Communities B.V. die onze 
“Impact First” missie waarborgen.  
 
Artikel 3 De Vennootschap heeft ten doel: 
 

(a) het vergroten van impact en duurzaamheid van bewonersinitiatieven en startende 
sociale start-ups en ondernemingen.  

(b) het begeleiden, opleiden en ondersteunen van mensen om op ondernemende wijze 
positieve impact te kunnen maken; 

(c) het faciliteren van sociaal ondernemerschap. 
  

https://www.codesocialeondernemingen.nl/
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Artikel 4 Missie 
 
4.1 De Vennootschap heeft als missie om bij het verwezenlijken van haar doel een wezenlijke 

positieve invloed op de maatschappij en het milieu na te streven 
 
4.2  Het Bestuur formuleert een stakeholderbeleid, waarin wordt vastgelegd wie de 

stakeholders van de Vennootschap zijn en hoe de Vennootschap deze op passende 
wijze bij het verwezenlijken van haar doel en missie betrekt. 
 

4.3  De Algemene Vergadering formuleert een bezoldigingsbeleid dat in dienst staat van 
het doel en de missie van de Vennootschap. Het bezoldigingsbeleid vereist de 
goedkeuring van de Vergadering van Prioriteitsaandelen. De Vergadering van 
Houders van Prioriteitsaandelen mag de goedkeuring slechts onthouden wanneer het 
voorgestelde bezoldigingsbeleid in strijd is met het doel en de missie van de vennootschap.  
 

4.4 Onverminderd het bepaalde in de wet, bevat het Bestuursverslag in ieder geval een 
beschrijving van de maatschappelijke impact van de Vennootschap en de manier 
waarop deze gemeten is, de werking van het bezoldigingsbeleid en de werking van 
het stakeholderbeleid. De vennootschap plaatst de Jaarrekening en het bestuurs-verslag, 
dan wel het [..] maafschappelijke verslag, op haar website. 

 
 
Artikel 34.  Vergaderingen van Houders van Prioriteitsaandelen 
 
34.1  Het Bestuur, iedere Bestuurder en iedere Aandeelhouder is bevoegd tot het 

bijeenroepen van een Vergadering van Houders van Prioriteitsaandelen. 
 
34.2  Een Vergadering van Houders van Prioriteitsaandelen wordt bijeengeroepen zo 

dikwijls een besluit van de Vergadering van Houders van Prioriteitsaandelen is 
vereist en voorts zo dikwijls het Bestuur, een Bestuurder of een Aandeelhouder dit 
wenselijk oordeelt. 

 
Artikel 38.  Impact reserve, winst en verlies.  
 
38.1  De Prioriteitsaandelen geven geen recht tot deling in de winst en de reserves van de 

Vennootschap 
 
38.2  De Vennootschap houdt een Impact Reserve aan met het oog op de verwezenlijking 

van haar doelstelling en missie 
 
38.3  De winst behaald in de boekjaren tot en met tweeduizend drieëntwintig en door de 

vaststelling van de Jaarrekening is bepaald, wordt toegevoegd aan de Impact 
Reserve, doch slechts indien en voor zover hef saldo van de algemene reserve niet 
negatief is. Indien het saldo van de algemene réserve negatief is, wordt eerst vanuit 
de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald en door de vaststelling van 
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de Jaarrekening is bepaald, het saldo van de algemene reserve aangezuiverd. Voor de winst 
behaald in de boekjaren tweeduizend vierentwintig en verder geldt dat uit de winst die in 
het laatst verstreken boekjaar is behaald en door de vaststelling van de Jaarrekening is 
bepaald, allereerst wordt toegevoegd aan de Impact Reserve een 
bedrag gelijk aan zeventig procent (70%) van die winst, doch slechts indien en voor 
zover het saldo van de algemene reserve niet negatief is. Indien het saldo van de 
algemene reserve negatief is, wordt eerst vanuit de winst die in het laatst verstreken 
boekjaar is behaald en door de vaststelling van de Jaaruekening is bepaald, het saldo van de 
algemene reserve aangezuiverd. 
 

38.4  De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die na 
toepassing van Atikel 38.3 resteert dan wel tot bepaling van de wijze waarop het 
verlies wordt verwerkt. 

 
Artikel 39 Uitkeringen 

 
39.1  Uit de Impact Reserve kunnen geen uitkeringen worden gedaan. De Algemene 

Vergadering is bevoegd 
 
(i) tot vaststelling van uitkeringen uit de winst die na toepassing van Artikel 38.3 resteert; en  
 
(ii) tot vaststelling van uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reservers,- 
voor zover het eigen vermogen groter is dan de Impact Reserue en de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden. 
 

Artikel 40 Statutenwijziging, omzetting, fusie en splitsing.  
 
40.1  De Algemene Vergadering is bevoegd deze Statuten te wijzigen. 
 
40.2 De goedkeuring van de Vergadering van Houders van Prioriteitsaandelen is vereist voor de 

geldigheid van een besluit van de Algemene Vergadering tot: 
 

(a) wijziging van deze Statuten 
(b) omzetting van de Vennootschap; 
(c) juridische fusie van de Vennootschap 
(d) juridische splitsing van de Vennootschap. 

 
De Vergadering van Houders van Prioriteitsaandelen mag de goedkeuring slechts 
onthouden wanneer het in de vorige zin bedoelde besluit van de Algemene 
Vergadering in strijd is met het doel en de missie van de Vennootschap. 

 
Artikel 41.  Ontbinding en vereffening 
 
41.1  De Algemene Vergadering is bevoegd de Vennootschap te ontbinden. 
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41.2  Voor de geldigheid van een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de 
Vennootschap is de goedkeuring van de Vergadering van Houders van 
Prioriteitsaandelen vereist. 
 

41.4  Indien de Vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de Algemene 
Vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de Bestuurders, indien en voor 
zover de Algemene Vergadering niet anders beþaalt.- 

 
41.5  De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. 
 
41.7  In geval van ontbinding van de Vennootschap vóór I januari tweeduizend 

vierentwintig geldt dat al hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het 
vermogen van de Vennootschap is overgebleven overgedragen aan een of meer 
organisaties met een gelijksoortige doelstelling en missie als die van de 
Vennootschap. In geval van ontbinding van de Vennootschap na I januari 
tweeduizend vierentwintig geldt dat van hetgeen na de voldoening van de 
schuldeisers van het verrnogen van de Vennootschap is overgebleven, allereerst 
zeventig procent (70%) wordt overgedragen aan een of meer organisaties met een 
gelijksoortige doelstelling en missie als die van de Vennootschap. 

 
De functie van de Stichting Starters4Communities & prioriteitsaandeelhouder 

 
Artikel 3:  Doel 
 

(a) het toezien op de verwezenlijking van het doel en de missie van de Vennootschap;  
 
(b) het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de Vennootschap. 

 
Het bestuur van de stichting 
 
De stichting is in 2021 opgericht en het bestuur is nu alleen vertegenwoordigd door één bestuurslid; 
Tim Manschot. Een voltallig bestuur bestaat uit drie tot vijf bestuursleden. De Stichting 
Starters4Communities is officieel opgericht en geregistreerd op 16/03/2021. Op 01/09/2021 uiterlijk 
zal het voltallige bestuur aangesteld zijn.   


