
F

20 L0 m4527 4pp / Ow 2 / BSï O lC /o p ri ch ti n g stic hti n g
Heden, twint ig januar i  tweeduizend el f  (20-01-2011),  - - - - - -
verschenen voor mij,  mr Babette Cathérine Dorethé den Boer, kandidaat- --
notar is,  h ierna te noemen: notar is,  waarnemer van mr Lucas Dirk Malherbe,
notaris te Weert:
1.  de heer Anthonv Cornel ius John Schui te,  geboren te Wormerveer op ---

dert ig november negentienhonderd negenenveert ig (30-1L-t949), -----
(paspoortnummer:  NR39R4RL5),  ongehuwd en geen geregistreerd -----
partner,  wonende te Amstelveen, Korenbloemlaan 47, (1187 EG)

2. mevrouw Yvonne Carla te Slaa, geboren te Amsterdam op twaalf apri l  -
negentienhonderd vi j fenvi j f t ig (I2-04-L955), (paspoortnummer: -------
NU3615651),  ongehuwd en geen geregistreerd partner,  wonende te ---
Amstelveen, Korenbloemlaan 47, ( tL87 EG).-------

3.  de heer Nícolaas Josephus Gerardus Br inkmans, geboren te Nederweert
op vier december negentienhonderd tweeënvij f t ig (04-72-t952),
(paspoortnummer:  NQW52i0KD2),  gehuwd, wonende te Nederweert ,  - -
Hortensiastraat 26, (6031 VC).  - - - - - -

De comparanten verklaarden bi j  deze akte een stichting op te r ichten en ---
daarvoor de volgende statuten vast te stel len:  - - - - - - - - - -
Naam en Zetel
Art ikel  1.
1.  De st icht ing draagt de naam: St icht inq Chipata
2. Zi j  heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen
Doel.
Art ikel  2.
De stichting heeft ten doel:
a.  het  ondersteunen en helpen ontwikkelen van onderwi js-  en ------- - - - - - -

gezondheidszorgprojecten in Zambia, met name in het Chipata Distr ict;
b.  het  verr ichten van al le verdere handel ingen, die met het vorenstaande

in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderl i jk kunnen zi jn. -
De stichting heeft geen winstoogmerk. Resultaten uit activiteiten die de ----
stíchting mogelijk ontwikkelt zullen worden aangewend overeenkomstig ----
bovenstaand doel.
De stichting beoogt te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende ----
Instelling en al dienovereenkomstig handelen.-------
Bestuur.
Art ikel 3.
1.  Het bestuur van de st icht ing bestaat ui t  ten minste dr ie leden.

Het aantal  bestuursleden wordt -  met inachtneming van het in de vor ige
zin bepaalde -  door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.  - -

2.  Het bestuur (met ui tzonder ing van het eerste bestuur,  waarvan de -----
leden in functie worden benoemd) kiest uit zi jn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en ---
penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3, Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde t i jd. Bi j  het ontstaan
van een (of  meer) vacature(s) in het bestuur,  zul len de overbl i jvende --
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overbl i jvende -
bestuursl id)  b innen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s)
daar in voorzien door de benoeming van een (of  meer) opvolger(s) . - - - - -

4.  Ingeval  van één of  meer vacatures in het bestuur vormen de ------- - - - -
overbl i jvende bestuursleden, of vormt het overbl i jvende bestuursl id, ---
een wett ig samengesteld bestuur,----- - - - - -
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5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden'  Zi j
hebben wel recht óp uergoeàing van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten

Bestu u rsvergaderi nqen
Artikel 4.
1.  De bestuursvergader ingen worden gehouden ter plaatse in Neder land -

als bi j  de oproeping bepaald '  - - - - - - - - -
2.  Ieder kalenderkwaitauiwordt  ten minste één vergader ing gehouden'  - - -

3.  Vergader ingen zul len voorts te lkenmale worden gehouden, wanneer één
van de bestuursleden daartoe schrif tel i jk en onder nauwkeurige opgave
van de te behandelen punten de oproeping doet '

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten. minste zeven dagen ----
tevoren, de áag van de óproeping en die van de vergader ing niet
meegerekend, door middel  van oproepingsbr ieven'  - - - - - - - -

5.  De oproepingsbr ieven vermelden, behalve plaats en t i jdst ip van de
vergader ing, de te behandelen onderwerpen'  - - - - -

6. Tolang in een bestuursvergadering al le in functie zi jnde bestuursleden -

aanwezig z i jn,  kunnen gelàige beslui ten worden genomen over al le aan
de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al  - -
i i in O" door de statuten gegeven voorschrif ten voor het oproepen en --
hàuden van vergader ingen niet  in acht genomen'------- -

7. De vergaderingán wordén geleid door de voorzitter; bi j  diens
afwezi jheid votrz ien de aanwezigen zel f  in de le id ing van de ------- - - - -
vergader ing'  - - - - - - - - -

8.  Van het verhandelde in de vergader ingen worden notulen gehouden ---
door de secreiar is of  door één van de andere aanwezigen, door d" .  - - - -
voorzitter uun á" vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden -
vastgesteld en getekónd door degenen, die in de vergadering als
voorzitter en secretaris hebben gefungeerd'---------

Bestu u rsbesluiten
Art ikel  5.
r-  

-net  oestuur kan ter vergader ing al leen dan geldige beslui ten nemen ---
indien de meerderheid van de in funct ie z i jnde bestuursleden ter
vergader ing aanwezig of  vertegenwoordigd is '  - - - - - - - - -
Een bestuursl id kan zich ter  vergader ing door een ander bestuursl id
laten vertegenwoordigen op overlegging van een schrif tel i jke, ter ------
beoordel ing van de voorzi t ter  van dó vergader ing voldoende, volmacht '
Een bestuursl id kan daarbi j  s lechts voor één ander bestuursl id als ----- -
gevolmacht igde oPtreden. ----- -

2.  Het bestuur kan ook bui ten vergader ing beslui ten.  nemen, mits al le
bestuursleOen in de gelegenheià zi jn gesteld schrif tel i jk, al dan niet per

enig te lecommunicat]emiddel ,  hun mening te ui ten'  Van een aldus -----
genomen besluit wordt onder bi jvoeging van de ingekomen antwoorden
door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening -
door de voorzitter bi j  de notulen wordt gevoegd'

3. Ieder nestuuLlid neáft net recht tot het uitbrengen van één stem'
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschri jven
worden al le bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid ---

van de geldig ui tgebrachte stemmen' --- - - - - -
4. Al le stemmi' igen"te, vergadering geschieden mondeling, tenzi j  één

bestuursl id uóór O" stemming een schrif tel i jke stemming verlangt.
Sch riftelij ke stem m i ng geschiedt bij on geteke nde, gesloten briefj es'
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5.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet  te z i jn ui tgebracht.  - - - - - - - -
6.  In al le geschi l len omtrent stemmingen, niet  b i j  de statuten voorzien,

besl ist  de voorzi t ter  van de vergader ing. - - - - - -
Bestuu rsbevoegd heid
Artikel 6.
1.  Het bestuur is belast  met het besturen van de st icht ing.
2.  Het bestuur Ís bevoegd te beslui ten tot  het  aangaan van

overeenkomsten tot verkri jging, vervreemding en bezwaring van
reg isterg oederen

3. Het bestuur is niet  bevoegd te besluí ten tot  het  aangaan van ------- - - - -
overeenkomsten, waarbij  de st ichting zich als borg of hoofdeli jk --------
medeschuldenaar verbindt,  z ich voor een derde sterk maakt of  z ich tot
zekerheidsstel l ing voor een schuld van een ander verbindt,  tenzi j  het  - -
beslui t  wordt  genomen met algemene stemmen van al le in funct ie -----
z i jnde bestuursleden. ----- -

4.  Erfstel l ingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschr i jv ing
worden aanvaard.

Vertegenwoordiging
Art ikel  7.
1.  Het bestuur vertegenwoordigt  de st icht ing.------- - -
2.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee -------- -

gezamenl i jk  handelende bestuursleden.
3.  Het bestuur kan volmacht ver lenen aan één of  meer bestuursleden, ----

alsook aan derden/ om de st icht ing binnen de grenzen van die volmacht
te vertegenwoordigen. ---- - - - - -

Ei  nde bestu u rs l idmaatschap
Art ikel  B.
Het bestuursl idmaatschap van een bestuursl id eindigt :  - - - - - - - - -

door z i jn over l i jden;
wanneer hi j  het  vr i je beheer over z i jn vermogen ver l iesU -------- -
door schr i f te l i jke ontslagneming (bedanken);
door ontslag hem ver leend door de gezamenl i jke over ige ------- - -
bestuursleden; ----- -

e.  door ontslag op grond van art ikel  2:298 Burger l i jk  Wetboek.
Boekjaar en iaarstu kken
Art ikel  9.
1,  Het boekjaar van de st icht ing is gel i jk  aan het kalender jaar.  - - - - - - - - - - - - -
2.  Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de st icht ing ---

afgesloten. Daarui t  worden door het bestuur een balans en een staat --
van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke ---
jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.  - - - - - - - - - - -

Reglement
Art ikel  10.
1,  Het bestuur is bevoegd een reglement vast  te stel len,  waar in die ------ -

onderwerpen worden geregeld,  d ie naar het oordeel  van het bestuur ---
(nadere) regel ing behoeven.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in str i jd zi jn. ------
3. Het bestuur is te al len t i jde bevoegd het reglement te wijzigen of op te

heffen.
4. Op de vaststel l ing, wijziging en opheff ing van het reglement is het -----

bepaalde in art ikel  11.  l id 1.  van toepassing
Statutenwi iz ig inq

7

a.
b.
c.
d.



4

Art ikel  11.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen' Het besluit daartoe --

moet worden genomón met algemene stemmen in een vergader ing, - - -
waarin al le bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zi jn, zonder --
dat in het bestuur enige vacature bestaat ' - - -

2. De wijziging moet op étraffe van nietigheid bi j  notariële akte tot stand -

komen. Ieder bestuursl id afzonderl i jk is bevoegd de desbetreffende ----
akte te verl i jden'

Ontbinding en vereffening
Rrt i t  et  f  Z.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden' op het daartoe te

nemen bestui t  is  hetÉepaalde in art ikel  11.  l id 1.  van toepassing
2. De stichting bl i j f t  na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot ---

veref fening van haar vermogen nodig is '  - - - - - - - -
3. g1i Oe ont6inOing van de stichting geschiedt de vereffening door het ---

bestuur.
4. Gedurende de vereffening bl i jven de bepalingen van deze statuten -----

zoveel mogeli jk van kracht
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd ten behoeve van het ---

algemeennutofaaneenAtgemeenNutBeogendelnstel l ing'
onder algemeen nut of Algemeen Nut Beogende Instelling wordt
verstaai hetgeen de belastingdienst daaronder verstaat'

6. Na afloop uun J" vereffening oti iven de boeken en bescheiden van de --

ontbonden st icht ing gedurende l ien 3aren berusten onder de door de ---

vereffenaars aan te wijzen persoon'
Slotbepal ingen
nrt i t  et  f  g.
In al le gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien' besl ist
het bestuur '  - - - - - - - - -
Art ikel 14.
De eerste bestuursleden worden bi j  de akte van oprichting benoemd'
Slotverklarinqen
fenstot te verklaarden de comparanten: --- - - - - - - -
1.  Tot bestuursleden van de st icht ing,  thans kantoorhoudende te 1187 EG

Amstelveen, Korenbloemlaan 47 , zi jn benoemd: ----------
- de heer Rnihànv Cornelius John Schuite voornoemd in de functie --

van voorzitter; ------
-  mevrouw Yvonne car la te s laa voornoemd in de funct ie van ------- -

secreta ris;
-  de heer Nicolaas Josephus Gerardus Br inkmans voornoemd in de --

funct ie van Penningmeester '
2. Het eerste noet<íaar uu-n d" st ichting eindigt op eenendertig december -

tweeduizend elf (3t- L2-201 1 ) '  -------
De comparanten verklaarden ter uitvoering van deze akte domici l ie te
kiezen ten kantore van de notaris-bewaarder van deze minuut'
Waarvan Akte, in minuut is verleden te Weert op de datum in het hoofd
dezer akte vermeld.  - - - - - - -
Na zakeli jke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, mij,

notaris, uet<eno, en nadat de identiteit  van de bi j  deze akte betrokken
comparanten/pari i jen door mij,  notaris, is vastgesteld aan de hand van de

Ài"ruoo1. gemelde én daartoe bestemde documenten, hebben de ------
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Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en ---
mi j ,  notar is,  ondertekend.-----
Volgen handtekeningen en op iedere bladzijde geparafeerd door de notaris.

VOOR AFSCHRIFT:


