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OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING:
STICHTING TIMMERPROJECT GUATEMALA

Heden, negen juli tweeduizend dertienrevt tv vvt ltvt t,

verschenen voor mij, mr. Rob Cremers, notaris te purmerend:
1. de heer Pieter Rieuwert KLOK, Nederlands paspoortnummen NW7RS7DF2, 

-geldig tot eenentwintig september tweeduizend veertien, wonende Meerkoethof -

met 

-
Beemster op

d rieëntwintig december negentienhonderdzevenentachtig,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
a. de heer René Jan BOON, Nederlandse identiteitskaartnummer: \H244JJO1, -

geldlg tot twaalf januari tweeduizend vijftien, wonende lJburglaan 2gg, 

-
1086 ZJ Amsterdam, geboren te Guatemala (Guatemala) o[ vijftien oktober -
negentienhonderdzesenzestig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd -€h

b. de heer Dirk cor:nelis vls, Nederlands paspoortnummer: NTR63F3H3, geldig
tot zeven januari tweeduizend achttien, wonende Nepveulaan 70, 370s Lr -Zeist, geboren te 's-Gravenhage op zeven juli
negentienhonderdnegenenveertig, gehuwd met mevrouw Elizabe
Catharina van Tellingen.

Van gemelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit twee aan deze 
-akte gehechte onderhandse slukken.

DOEL VAN DEZE AKTE

iDe verschenen personen wensen door middel van deze akte een stichting op te-
| -i^X+^^ ^- L^^- ^l^r. .r^- . .--a^a- rr - -richten en haar statuten vaststellen.I 

I rvr rtvt I st I I tqclt §l(

iDE OPRIGHTING

] 
De verschenen pepersonen - de oprichters - richten bij deze en met onmiddellijke ingang
een stichting op en stellen voor deze stichting de volgende statuten vast: 

-

STATUÏEN
Artikel 1 - Naam en zetel
í. Naam stichting

44,1444 VN Purmerend, geboren te purmerend op dertig november
negentienhonderdvijftig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd ;2. mevrouw lrene Jongkind, werkzaam op het kantoor vaÀ mij, notaris,
kantooradres: waterlandlaan 52 le 1441 Mp purmerend, geboren te

pe stichting draagt de naam: stichting Timmerproject Guatemala.2. Plaats Van vestiging
Zij is gevestigd te Watertand.

Artikel2
1. De stichting heeft ten doel het vezorgen van timmer

handvaardigheidsondenuijs ín Guatemala aan kinderen, jongeren en ouderen die
door economische omstandigheden beperkt zijn in het vótgàn van onderw1s.-



2.
3.
4.

De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontplooien van alle -
benodigde activiteiten zoals het opzetten en uitvoeren van
ondenuijsprogramma's, het trainen en aannemen van personeel, het exploiteren-
van timmerateliers, samenwerken met andere sociale projecten en met vervolg- -
en vakopleidingen, het werven van fondsen inclusief het verkopen van
werkstukken, uitvoeren van opdrachten, het geven van voorlichting, het werven -
en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires.

Artikel 3 - Vermogen
1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt -

gevormd door:
a. giften en donaties;
b. subsidies en sponsorbijdragen;

hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten;

e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.-
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de-

stichting vergoed
Artikel4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.

Het bestuur stelt binnen voormelde grenzen het aantal bestuurders vast.-
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.-
Ten hoogste de hetft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder-
een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of-
aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van
echtgenoot, geregistreerd partne r of andere levensgezel.

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur'
Niet benoembaar tot bestuurder is degene die niet het vrije beheer over z'tjn

vermogen heeft. Evenmin kan een door de rechtbank ontslagen bestuurder van -
een stichting gedurende vijf jaar na het ontslag bestuurder van de stichting
worden.
ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden-
na het ontstaan ervan, voorzien

3.
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Het bestuur wijst uit zijn midden een voozitter, een secretaris en een
penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris--
pennrng
Het bestuur kan, ingeval van belet of ontstentenis van een functionaris als-
genoemd in de voorgaande zin, een bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taak van

àie functionaris vervult. De aldus aangewezene heeft de titel van waarnemend- -
voorzitter, respectievelijk -secretaris, -penningmeester dan wel -secretaris-
penningmeester. Van deze aanwijzing doet het bestuur onvenru'tjld opgave aan 

-
a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar.

Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.-
Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt-

c.
d.

4.

herbenoembaar
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b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster-
de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.-

5. Een bestuurder verliest zijn functie:
door zijn overlijden;
door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing-
verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij

surséance van betaling aanvraagt;
door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele 

-vermogen;
d. door zijn vrijwillig aftreden;

door zijn ontslag door de rechtbank;
door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten 

-minste twee in getal
AÉikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het 

-

a.
b.

À

f.

besturen van de stichting.
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles -
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien *
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de -daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting-
kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of tot het aangaan
van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij deze besluiten -worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in-
functiezijndebestuurdersaanwezigofvertegenwoordigdzijn,-

4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het verrichten van rechtshandelingen 

-terzake waarvan een tegenstrijdig belang bestaat tussen de stichting en een of -meer bestuurders.
Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk -

handelende bestuurders.
De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur
en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen
de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.-
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende-
volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

-

vertegenwoordigen

3.

4.

5. De in lid 3 van artikel 5 opgenomen uitsluiting en vooruaarde gelden
de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van

mede voor -
die 

-
handelingen.

Artikel 7 - Bestuur: bijeenroeping, besluitvorming in en buiten vergadering-



1.

2.

De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk -
ii1no",o"gdeenvergaderingvanhetbestuurbijeen-teroepen.
a. De bijeenro"pi;il;; ;JveigaOerifun vanhet bestuur geschiedt door de in-

het voorgaanOeÏiO bedoeldJpersonén, dan wel namens hen door de-
secretaris, ,.nritt"rír, met inàchtneming van.een termijn van ten minste

zeven dagen, de dag van bijeenroepinien die van de vergadering niet-
meegerekeno, Jno"i oóg"rà van oà dàg, het aa.nvangstiidstip en de plaats -
van de r"rg"O"iin;-"Éi'tïà" van Oe te ËénanAelen ondenuerpen (agenda)' -
op de ag"no";àriàn óeoracnt de onderwerpen die door een of ffiè€r-
bestuurders t"n'rinit""reertien dagen voor de dag van de vergadering 

-schriftelijk aan het bestuur zijn opgegeven'

b. De bestuurd", OË voor dit Oóet eeï à0t". aan de stichting bekend heeft-
semaakt xan tot àe versaderins"n Y?ll:l?::9ï:::TL:Ifl::?T^"' 

d""-

3.

lln'ilili"iii*it.nà*"g aàn dat adres toegezonden leesbaar €o-
reproduceeÖaar bericht.

o"rJö"'oï'iÀ'g"àíïï,ii"t-ËË't'ur.worden9"l9y9ïl:!i"^l,l1l:^:*0"'"'-
;;oro öË oï" à 

" 
retgad e ri n s b ij ee n roe pt,. d 

I l, yjl^1?:*'1.".,ï l?,:*\: 
" " 

-
i:Hï:ïJriliïï".ruit bepalen in welke pnals(en) de bestuursversaderinsen -
kunnen worden gehouden.

i.ïi§';ï;ïïrurd*in 't'uo 
met enige benaring yal{1y":,:::'9: reden kan -

ii:,ffi Jffi ;Ëtffiï';#t-s';rdi jebeiruitennemen,.mits!911:l:ii*^*
r^ .,^-^^ja-ina

ïil"".Ëil;'Ëï,",àil;Ë+J'*':y::,,I:,,1il]l:Lyfl -i1,::i:ï::'i9-
IIi.,Yf.:,ï'iii'ffi;;;;'kËà,à ,i'É niet tegen,b?:Uy"-Ti1s^:",^'^":'-":Ïll;.""""""-
àï,J :'Ëà' ï,i.,f[ [ k,Ëu 

"ï. ó *óià i 
"n 

" 
o e b eg repe n 

""1 lll s^'"."]: 
T :? ï:ï 

n 

" -;öffi :;:ïffi"i§;#;;iËp.oy'","1!i"I,P"1:1133:i:'^11'::^of :§=
ffi3-Jïffi'àïàffiËi'ËtbËrt"ro àn 

"àn 
aile bestuud"" Tk"nd 

h""ft-
gemaakt.
Ë:ïË::ïrrrder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om -

^^i^^h .,aatnalanr{À-
:i:[ [ï"Jffi; "ift ffi 

#.;,ii{;àlg1e é. Ee n erektro n isch vasts eres d e -
volmacht geldt als eenals éen schriftelijke volmacht'

Eenbestuurderkansrccntséénmedebestuurdertervergadering

Het bestuur kan bepalen dat bestuurders hun vergaderreghl": [Tfiï'::ï::":
ffiàffi.,àï:l ffi ffi:ï;[tr;; ir.h ;À m u nicatiem iooer. At' h1 l"rtr W d""'t* -
nàsirit géroen de voigende vereisten:

;!1;ïffi;ffi'öil;ï" óéri"roe voorwaarden bij de oproepins tot de _--
;;Ëffi;ö oékeno gerrà$: 

.

;ïïËï,:ïïËr"àË'riJËàn^ËËnroni.ch communicatiemidder aan een vergaderins-

Í."f*"rt geldt als in de vergadering aanwezig'

:"''ï':ï"Jïj,H""i['ËïilJ;;;iÈ;'aan de versaderins deelneemt moet via het -
elektron iscn .om-m'.i,., Èàtiem idOet ku n nen wórden geïdentif iceerd ; 

-

_ deze bestuurdeiróót rechtstreeks kunnen kennisnemen van de-
beraadslagingen iei vergadering..en daaraan kunnen deelnemeni 

-

- ÉU Ào"t hèt s-te;recht kirnnen uitoefenen'

Het bestuur kan lverJ"r"lróà*aarden stellen aan het gebruik van het-
e le ktro n i scn co m m u n iórt6, io o 

" 
t' ru s nàt oÀstu u r va n dét?^TY:^"?1h^":ry k -

4.

6.
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7. ln de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem-
behoudens oe nËrna àpg"no1n"n bepaling omtrent de doorslaggevende stem-

Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorge.sc!'rleven,,worden

de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de 

-uitgebrachte stemmen
siiïaking van stemmen is de stem van de voozitter 9:9ltl1g-9.:::ll ::

*)q'
*\ 

,I

lndien bij een stemming over de benoeming van personen kan worden gekozen -
tussen meer dan twee 

-personen 
en daarbij door niemand een volstrekte 

--
meerderheid is verkiegen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het-
trootste aantal stemmén verkregen, zonodig na tussenstemming over personen -

lndien voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal-
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal.niet ter vergadering -
àanwezig of vertegànïoordigdïas, dan kan na die vergadering een nieuwe. 

-,àrgaOe;ing woroàn Oijà"ngËro"pen, te houden niet eerder dan d6e en niet later-

dan zes weken na Oe Ë"itió vergadering. ln de nieuwe vergadering kan n$zgttae

besluit worden g"nàràn onger.Iht het aàntal aanwezige of vertegenwoordig.de -
bestuurders, met tenminste óe voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van

stemmen. lndien werd gehandeld in strijd met dit voorschrift, kan het bestuur-
nièttemin rechtsgeldig Ëesluiten, mits aile bestuurders in de vergadering-
aanwezigofvertegeÀwoordigdzijnenmitsmetdevoorhetbesluit

8.

9.
voorgeschreven meerderheid van stemmeh' _--
Het Ëestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen' -
mits alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen

Een besluit is dan genomen als de vereiste meeràerheid van de bestuurders zich

vóór het voorstel heeft verklaard. 

-

Onder een schrifteffiké vèrffaring wordt mede begrepen een.langs,elektronische -
,àg io"g"ronden téésOaar en réproduceerbaar bericht aan het adres dat het 

-bestuur voor dit ooét neett vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft 

-
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in d,9;
eerstvolgenOe vergààerin!,ïetfe mededeling in de notulen van die vergadering -
wordt vermeld. De uitgebràchte schriftelijke stemmen worden bij deze notulen 

-gevoegd
ArtiÈel 8 - Leiding van de vergaderingen, notulen
1. De voorzitter, casu quo diens *aaríemer, leidt de vergaderingen van het bestuur;

bii zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. De voorzitter van de vergadering bépaalt de wijze waarop de stemmingen in de-
vergaderingen worden gehouden.
Als echter een of meerÉestuurders dit vóór de stemming verlangen, zullen

stemmingen over de benoeming van personen schriftelijk geschieden eh 

-3. Het door de voorzitter in de vergàdering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag -
van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt vàor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd 

-
gestemd oirer een niet schriftelijk vastgelegd voorstel'
Wordt onmiddellijk na het uitspieken vàn het oordeel van de voorzitter de--
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 

-



meerderheidvandeversaderilg:f ':ï*:-:,::§:'."',ii:li'§rï:"#TJtiÏ"t-
i§"ï:,1"*ïl"Ji,'.1+,fl:'il':l,'.x1ï'13.::ii:ï:"riï'g-,lls§ïsl,.?;jï"iïfi**n-
f""n'miilï'ï"#.ïËï!5Ï{i1l:1ïYi1flÈï*,::f*:im"*:;:"#"''"s-nieuwe stemmino vervatlen oe teunli"ï#;";'net 

Uèstuur worden notulen-
4. vàÀ nàt verhandËlde in de-vergada 

. io daartoe door ol, ,àtàittàt van.de-
iSi*ï'.ï[ii'Ji""[$:.:*"ïiïï't'"ïn*;;;*i,twí'§:ttï?ïff ,il
::'f ï:Ëlili"f il;ï"';:'*'::lY::11^""t93iÍ3ll

ondertekend'-
mti ià'ià - Éoeri aar;'."rs!3s-9::i§ArtrKer n - o(rsn'qg; 

Ë;iÉ-hing is het kalenderiaat 

-;en 

van de stichting-1. Het boekjaar va

2. Het bestuur rru;'fiï;;l;Ët" o"g ïil'hËi'ÉoËri""t.oe boeken van de stic

af en maakt o"àrf,t'ri-rË"Og ,öör,'àà"n 'iiàtriix.binnen 
zes maanden na-

afloop van het boekjaar, *n o","ngduK'u'-' 
*'-'^ --- 

en lasten op over het-

ïàittLf"n boekiaar' vóór het einde van de in de voorgaande -
ö:Ë;i"gr""it"t zendt deze stukkeÏ""t 

-

zinbedoeld"t",,,1n-ànatteb9stuyrd9rsanoudenbinnen-
Deze stukken *oro"ilàoi Éetuestu* ii'""n vergadering' te houden binnen -

zevenmaanden."ïhï;',;i:l*i:n:i*::iË::"lt;xJ:J^ïl'*".*'i'Izeven maanden na aÏoop varr rr=t vvvr)ssr' -- 
lertekend' - --oóài 

i"n ,in"t" àËöJ..im"i "l 
d9 

L:Hiil?ffi':ïil;;;;;aà staat van baten -
3ki*:**15?i;ïïlliï'"::'$ïIfrïïï:'.i',ïi*íg1.*nl,;ï,i"ffi ::,=aan-

tewijzenu""o,I.Ëiïïi,à"à""ioi.,jiin"i),àöà[d1.BurgerlijkWetboek.
Deze deskundige brengt.omtre_nt,zrii'àlieizóli' 

vérstag uit aan net uestuur en 
-

4',ï'liÍí'""'S'#ff i"ïï[Hï!#:::.:*".1-;,1*i§13ft :1:]IïE*ur-
een besroting uà;''oï ;;ö;" 

'9$rl;#;Ëi;"isàno': 
boekiaar vast'-

De begroting #ài;;g"",",rt ooo? àlïL.iidqesteien àan alle bestuurders -

toe s e zo n d e n u ite rr i j k f 11 :::-if l|iiXl;;g;f 
a ; - 

""' ":"'e iÏf ïtoegezonoen uItt r,,ï 
ààï""àioting o"tr"Lxinq heeft..---

het boekjaar waaro[
H et be stu u r ste rt ee 1 ! 

e r e!!1 {":f ::: # imf."; Uï: i;;;i:y " : 
o 

:'' 
" 

!l ïHet beStuUf Stelt ëeÍ.l DetetuoPrqrr rev' -" - ' ;hten

rï[ï:Hï:È:;:i"JJi',:r"r*:Ji^ïx'tulxl""Ï;:*'ffi """':'=
fïíí.'Jïï,ffi ï:3;gï:!"i1ï131[f ,i.-"**,""nr1,"§Sl::L"J:,1il",.-
gang van zaken tt .9: 'Otnt'tn "" """''f,li

,à-n' or"t""nkomstige toepassing'-

mtif"i 10 - Regleffienten-
1. Het bestuu, *;ïàï àf meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al

hetqeen naar zrln óordeer ,"g"ring JiËËËàiing oàÉo"ft' Een reglement--

*oàt schrifteliili,'vàstsereso ..g, '1gi*"ïi"s 
;j.;" ó"s *""rop het van kracht-

?.,ï"t::ilt,, -." * reglement wijzigen.en ook intrekken' -
Een besruit van het;::til''ï "à''Ët"rrl'ià";; 

;; '"tl:Tlx;lïLïtl5'3'i:l.'"1"t'it:
intrekking daarvan, [àn'tË"iitt worden genomen met een I
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minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten -
minste drievierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd iS. 

-

2. ln een reglement kan worden bepaald dat ervan kan worden afgeweken bij 

-bestuursbesluit mits dat besluit wordt genomen met een meerderheid van ten 
-minste tweederde van de uitgebrachte stemmen van de uitgebrachte stemmen in

een vergadering waarin ten àinste drievierde van de bestuurders aanwezig of-
vertegenwoordigd is.

3. BepaÍngen opgénomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze-

1.

2.

statuten, zijn onverbindend.
Artikel 1í - Statutenwiiziging

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste drievierde van de bestuurders aanwezig of 

-
vertegenwoordigd it.
Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal -
worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. De termijn van de oproeping
bedraagt in dit geval ten minste twee weken. Tevens dient bij de oproeping een

afschrift van het voorstel, bevattende de woordel'rjke tekst van de voorgestelde -
tnàlen werd gehandeld in strijd met enig vereiste gesteld in het vorige lid, kan het

bestuur niettemin rechtsgeldig tot statutenwijziging besluiten, mits alle
bestuurders in de ver,gadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met de
in lid 2 van dit artikel voorgeschreven meerderheid van stemmon 

-

Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, -
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens-

Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als -
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenw'rjziging te doen verlijden.-
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid -
in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een-
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore
van het handelsregister.

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 -
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in
een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel2:18 Burgerlijk Wetboek, is het
bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van het vorige artikel zoveel mogel'tjk van-
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet'
AÉikel 13 - Ontbinding en vereffening
1,Hetbestuurisbevoegddestichtingteontbinden.

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 1 1, leden 2,3 en 4 van-
overeenkomstige toepassing.

2. Het bestuur kan bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vaststellen van een-
eventueel batig saldo.
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende-
instellingmeteengelijksoortigedoelstelling.

3.

4.

5.



8

3.

lndien en vootzover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van-
het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de na
melden vereffenaars, die het bepaalde in de vorige zin hierbij in acht nemen. 

-De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding -
een of meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of een of meer andele-
vereffenaars zijn benoemd.
lndien de bestuurders de vereffenaars zijn, kunnen zij, bij besluit genomen met-
een meerderheid van ten minste tweederde van hun aantal, steeds een of meer-
van hen met de verdere vereffening belasten dan wel in hun plaats en/of naast-
hen een of meer anderen.
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt -
in het handelsregister.
Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk-
zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende 

-schuldeisers schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten-
faillissement.

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voozover dit tot vereffening van -
haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening bl'rjven de bepalingen van deze statuten zoveel-
mogelijk van kracht.
ln stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haat-
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel 
-aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen-

van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister. 
-8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere

gegevensdragerSvandeontbondenstichtinggedurendededoordewet-
bepaalde termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij-
gebreke daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is-
gehouden zijn aanw1zing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.-

Slotverklaring
Tenslotte is door de oprichters verklaard:
1. Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie (3).

Benoemd zijn tot bestuurder in de achter hun naam vermelde functie:
a. de heer René Jan Boon, voornoemd, als voorzitter;
b. de heer Pieter Rieuwert Klok, voornoemd, als secretaris;
c. de heer Dirk Cornelis Vis, voornoemd, als penningmeester.

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december-
tweeduizend dertien.

3. Het adres van de stichting is: lJburglaan 289 te 1086 ZJ Amsterdam.
WOONPLAATSKEUZE
De oprichters kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van -de notaris, bewaarder van deze akte.
Slot
De verschenen personen zijn m'rj, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,-
aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld.
DEZE AKTE is opgemaakt te Purmerend op de datum aan het begin van deze akte-
vermeld

4.

5.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de -
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verschenen personen hebben zii verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te

hebben genomen. De verschenen per§onen hebben vervolgens verklaard oP

;tËdd;;àrr"iinó van de akte geen priis te stellen en met de inhoud in te stemmen'

onmidóellijk daamà is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen

en daarna door mij, notaris, ondertekend
Volgt ondertekening.
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