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Heden, een maart tweeduizend zes, verschenen voor mij' mr' Willem-Jan Stieger' --

i u',io]Jaáinotaris, rrlerna verder te noemen: "notaris"' waarnemende het kantoor van

Àr Ànionius Ceraraus Maria Moonen. notaris te venlo: ------------- --:-- -----

Ï i' ?Ëï"Ë' n-u-oólË jóxrlHes'ncóeus MARIA RoosEr:r' Yonende't:-12:l-,
Ëi vï;;;,;;*"ie Heusden'.vlÍmensedijk 51' geboren te venlo op twee lunl

i"g;ti"nhoïo"td ."*n en zestig, -ongehuw*11"1,9:'.ts,l"J$tlff 
5K1;::

12974WS

STATUTENWTJZIGING SÍICHTING

ffiï:'ï iiK;;ïà;;""itóA;;; k""t"iop viirtien december *"*11':11---
viif. -----------

De co'mparanten vertlaaÍden ten deze te h"Y:':.1illy:lY1*llgx'$,:1tl{:l ;;-

;:.ïïffi #;n"á 
"fi'r'ràï4""á"ï""p-'"'t 

numrner NÉgl83050' uitseseven te
Vus ht óp vee rtien juri q9999la9$ 91"^.;; ;:;;;-;;.-; 

" 
;;;;;;. 

-

, #il'";ïiËHïriË iónÏÍHÈs rnÀNcrscus vAN G,:ERvEN.wo!'::r99 tê --
- ;d;Ës'ÈÀéi'ónoe,ste*eg 16' geboÍen te venlo op elÍ augustus negentiên-

;ffi;;;;;;;'";;ii' senuí'a en"zicn tesitimerend met Nederl:-l-d^""1""-"I^":1

ffi "ïl;liil,ï àU;'ffi iiridi"ii.,"áá """ 
c" stichtins: "sïcHrrNG^vrALrsA"' se-

iËÏfiË["#ir;Giíl'gevestigo 5ss5 ps Kessel' onderíewes 16' inseschreven
in het handelsÍegister van de Kamer van Koophandel en Fabíieken voot Noord-----
'1ffi ;Ëffi;;;il;; 2040567, hiema.te ;oeT".I-d: :$I':,9,:i,::11t""*1.ï::li:'ïil3:ïï#ï#:idÍËïiá"pl;iàáiii;"iiLtut"n '""t't"o"tàJ yjll-gilljl-19-.
geno
ó"e Jo.parunttn nandelend als vermeld' veÍktaarden:

TNLEIDíNG------------ 
------"----

ó"ïíi'ting i" opg"ri€fit te venlo op zeven apíl lweeduizend dÍiel 9!-1ii9"lÏl::1"
i" 

"t"iui"n"u"n 
àó 

"tichting 
vastgesteld bii noiaÍièle.akÍe verleden voor j]:'1)"51'l--

ï:,ï'"'ff,]'."iffit:ïËï:;Ë""iàfi ó á; àáto vijft ien iuni weeduzendr''ijr is be---

stoten:
de statuten van de stichting hernieuwd vast te stellen:----"----*---

àé li"iri." 
"à" 

o" 
"tichtinó 

hernieuwd vast te stellen bij notariéle akte zull€ -

óáÉt op art*et 11 lid 2 van de.best'aaf-"-19!:::^--;;;;J;;---
::iË;;';à; 

-"';àïi;'i 
ár" p.nn'g'"'"t.' Piqi::"i[:ïyif [o ]

ffiË';il"iUil;á uwé,i'ig u"n ioo'melde besluiten diene" 'iis 
t" 

--

e"n uitËïËEi 
'u"" o" notulen van die vergadering wordt aan deze a$-s,:l$ 

; :
dragen

ï:i"ï:H; #;.áiá" Ë"J"ii"" "",itaardei 
de comparant:l:,ll.1l9ll""lt^3i?,"-.

Ë#;:Ë lí#;ruï;i uán à" 
"ri"rfing 

Ï'"tieuwd vast te stellen zodat 
-de-ze----

vanaÍ heden zullen luiden als volgt:
STATUTEN

Naam en zetel

1.
2.

------------ Aíikel 1 -------"---"----
De sticnting àË[t de naam: sTlcHTlNG,vlALlSA
zij heeft ha;r zetél in de gemeente Kessel'

-----------*--- Doel -----
AÍtikel 2

De stichting heeft ten doel:----"-----
a. een positieve biidrage leveren aan het verbeteren van,het^toekomstp"tl!""1-"i---
" 

"á"r'"iiáàtii"o,jrenËn 
werkende kinderen in ontwikkelingslanden: ---------"-

I iËï"Ëiiï"ïiË" án atle verdere handetingen' die met het voÍen-staande in de ---

Íuimste zin veÍband houden of daartoê bevorderliil( kunnen zUn -



1.

3.

4.

5.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste dÍie leden'
stuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin

Bestuur
Artikel 3

bestuur.
De bestuursleden genieten geen
ben wel recht oP vergoedlng van
gemaakte kosten. ------------

Bestuursverqaoennqen

belonino vooÍ hun werkzaamheden Zij heb--
de door-hen in de uitoefening van hun functie

Het aantal be ---
bepaalde - door

2.
het bestuur met algemene stemÍlen vastgesteld --------:-:,"--
Het bestuur (met uiEondering van het eerste bestuur. waaryan de |eoen In -----

i"ilïá r.Ëè" l""""ttO kiá uit lin midden een voorzitter' een secrelaris en

ein óánningmeester. De Íuncties van secretaris en penningmeester kunnen --

ook door één persoon worden vervuld.--
Éàstuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd BÏ het ontstaan van een

{oí meer) vacature(s) in het bestuur' ailen de overbliivende bestuursEoen ----

l"ioà"Ë it"ttts àó basis van unanimiteit een opvolger benoemen; alle be---

stuursleden mogén een of meeÍ geschikte kandidaten vooÍdragen ----------
i.à."ái"à" ee"""t teer vacaturès in hel bestuur vormen de oveÍblijvende be-

rii"-'r"àË".Í 
"á-, 

her overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld -

------------ Artikel 4
1. De bestuursvefiaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeplng "

bepaald.
2.
3.

5.

Èi'zat tenminste één keer perjaar vergaderd worden'
ieroaderinqen zullen voorts telkenmale woíden gehouden' wanneer één.van -

de È'estuurs-leden daartoe schÍifteliik en onder nauwkeurige opgave van oe É -

behandelen punten de oproeping doet ---
ó;;;r;;;i"s"; 

";iaen 
seieiícoor ae voorzitier; bÍ diens afiÍezisheid voor-

.iàn de"aanwèigen ..1Í in de leiding van de vergadering -----; ; --

Van het veÍhand;lde in de vergaderingen worden notulen gehouden ooor oe -

sJcretaris ot aoor aen van de àndere aanwezigen, door de vootzitter van de --

vêroaderinq daartoe aangezocht. De notulen woÍden vastgesten en geleKeno

;;";Ë;.;, Ë; ;. v-ergadering als voorzitter en secretaris hebben gefun -

geeÍd
BestuuÍsbesluiten

---.------------ Artikel 5
1. Het bestuur kan ier vergadering alleen dan geldige besluiten

meerdeÍheid van de bestuursleden ter veÍgadering aanwezlg
Ài^.1 iê -----

ËËi o-estuurstio tan zich teÍ vergadering door een ander bestuurs-lid laten veÍ --

voeqcl. --------
led; bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één slem ---:--.-'

teaenwoordiqen op overlegging van een schriÍlelijke, ter beoordeling van de ---

vóziner vaÀ de vergadering voldoende, volmacfÍ Een bestuurslo Kan oaaÍorJ

sÈints voor één ander bestaurslid als gevolmachtigde optíeden --------
Het bestuur kan ook buiten vergadeÍing besluiten nemen, mits alle besruursle-

cen in de qeteqentreid ziin gestèld schrifteltk, al dan niet per enig telecommunl
catiemiddà|, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onoer

biivoeqinq van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opge-

m'aalt] oàt na rneae-ondertekening doot de voozitteÍ bijde notulen woÍdt ge--

nemen indien de
of vertegenwooÍ -

2_

3.
Vooi iou"i à"." 

"tututen 
geen groteÍe meeÍderheid voorsórijven worden alle

béituursbesluiten genomen mei volstrekte meerderheid van de geldig uitge --
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: ,r --a.r':a,
;iiu:Ë;;il";i"t"eÍeaderinsseschiede"ryll'1"s'
;#, jË;ilili;s;.n s-cnrinetille.stemmins Y:1"i9!

tenzii één bestuurslid

llïi ïl'iiï iillilffis g;;"hiJt bii *g"t"k"l9-1 9::r*T,.i::n"J;;;;;;;ï:Hl";ïïi;ililu'#ïi#;s!l+"*T"rl".:,"r$i#::",i3i,.."1ill :i:ï,I"ïi iff ':i;:lliJià,i.'ïiiigái' "''' o'i & :Il*:::=1":j:5:i::
voorzitier van de vergadering --

-----I- eestuursbevoeqdheid- - 
--:- --

AÍtikel 6
/an de stichtingHet bestuur is belast met het besturen.'.1.

3.
;""'ffifi;:'Ë'ái;Ë*sabgzw:lle-::l':P:"1:Pg:iï";;;;-;;J;'
il:ï Ë:ifi I ii ËËË o'Èsluiten iotret aan-s9:Yl,:::S1:ï:li"l:

f.ii[1llï,ï';i"ï1.;ï:r;iJí"à-ruii"'n-tott'"i"*s""nA::::::l'i",,T:':l'ï::,ffi i:,ï:iilï'##""ï ry; ËïÈr.i*:*::***?ï" ïiltÍ';Íiïiffi[Hï]iï:ï:,*.'i.!Ëi,i ;.'# t';i t"ká't!:l:IT YY::::iï11",Íl;-
::ï;ï1,Ï1,ïftï:'i;".i À"i o'"i"it *orot genomen met areemere stemmen -

uàn àtte in tunaie zrjnde besíuuÍsleden'van ale In lulrcue zur ruc lFolev' v --- -.ooÍÍecht 
van boedelbeschriiving woÍden

Erfstellingen mogen slechts ondeí het \'/

aanvaarcl
-------- VerteoenwooÍdioinq
------------- Artikel 7

Het bestuur iefr -egenwoordigt de stichting'Hel oesuul v'r rEjsr rww'v'vr vv ---: : 
rint rrd" toa 

""n 
twee gezamenlijk --

De veÍtegenwoordigingsbevoegdneK K(

handelende bestuursleden.
l'ï",3:il,ïi ffi ffiffi ue'tenen aan éé'' ot m":::i:'"""Tf *Jj::*::lzen van die volmacht te vertegenwoor--
derden, om de stichting binnen de gren:

digen.
------:- Einde blsqsIgltdpaetseb4

Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap van eenbestuurslid eindigt:

door ljn overliiden;a.
D. ïï,i.ËËl niïËï*'iË oeheer overzijn verÍnogen veÍliest;

àïoï 
"cnritieriire 

oi,slagnêming (bedanken);

brachte stemmen.

6.

'1.

3.

c.
d.

e,

:::l ::?:iË"À:ï"ixi:il' ilo"' i;;;;áriike overise bestuursreden'Ínid ---

ááË stemming op oasis van unanimiteit;
ffitË[U;;fftffi van artikel 2:298 Burgerlijk wetboek'

Boekiaar en iaarstukken
Artikel 9

1.
2.

Ho oo"ri""ffiíG "khtins 
is selijk aaniet 9i:*:f1':;;;;;;-:Ë:: ;ï:',i::ïïË:'Ëiià"i"'à"" o" 9Tk* Yll L:^:f:.1p"*s"".11";;

Ëï?,'#lÏililïiltiËá"tuJ'"ánuur"n""*1":*.""'-1"1ii::l"i'"-:ten uaarurtwvlvs'r v 
laakt' welke iaarstukken vervolgens --

ten over het geéindigde boekiaar owen

doorhàt besiuur worden vastgesteld
Reolement
Artikel 10

1. ;;;""*rËff"*sdeenreslementvastte.1t9f 1.,",:1'1:.dl::11;iï:::Her oesruur rJ wvesYv evi '! w - - ' 
,àn h"t b"stuur (nadere) regeling be --

worden geregeld, die naar het oordeel '

liï"Ëi".*, '"g "iet.met 
de wet oÍ d€ze-,"^9Y::Ïi.#ld":r:i;;;;;. -2.

3. il:l ffi i,iÏ:il ;J:ilï;" lË""àà-r'"iàsr"T.l! l:, 919:l ?Í^?*?1""*:ï'
Ëïffi:ïï:ËffÏËïïËilftÈÀ;:; het resreóent is her bepaarde in

hoeven

aÍtikel 11 lid 1 van toepassng'
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1. Hel bestuuÍ is bevoegd deze statuten te wijzigen- Het besluit daartoe moet ---

woÍden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waaÍin alle be -
stuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige
vacature bestaat. --------------

Statutenwiizioino
Artikel 1t

2. De wÍziging moet op straffe van nietigheid bÍ noiariële akte tot stand komen. --
leder besluurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. --

----------- ontbindino en vereffeninq
.-------------- Artikel 12
1.

2.

3.

5.

6.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen be -
sluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. -
De stichting blijÍt na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot veÍeffening
van haar vermogen nodig is.---*---*-
Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.--
Gedurende de vereffening blijv€n de bepalingen van deze statuten zoveel mo--
gelijk van kracht.
Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aan een instelling met een doel
stelling hetwelk overeenstemt met de doelstelling van de stichting
Na afloop van de vereÍfening blijven de boeken en bescheiden van de ontbon--
den stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan
te wijzen persoon

Slotbepalinqen----..-------
- AÍtikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het be-.-
stuur. -
De compaÍanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de
hand van dê hiervoor gemelde en daaÍtoe bestemde documenten vastgesteld. ----

deze akte vermeld.---
in minuut is verleden te Blerick, gemeente Venlo, op de datum als in het hooÍd van --

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht --
De comparanten hebben ve*laard op volledige voorlezing van de akte geen pnls te
stellen, tijdig vooÍ het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen
en daarmee in te stemmen.---------------------
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellÍk daarna, eerst dooÍ de comparanten -
en vervolgens door mij, notaris, ondeÍtekend.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

van de bestuursvergadering van de stichting:

STICHTING VIALISA

gevestigd te Kessel

gehouden te Kessel op 15 juni 2005'

De voozitter constateert dat er aan alle vooMaarden is voldaan om besluiten om-

trent de statuten van de.étichting te nemen
óá vergááèring uesruit met algemene stemmen als volgt

i.- ó""iàutó u"n ce stichting worden hernieuwd vastgesteld conform het door no-

tariskantoor Moonen te Venlo opgestelde ontwerp'
Z. ó. urÀÈ, m" ut"tgestetde statuten worden vastgesteld bi.i notariële akte'

5. n"n à" ft""t n..f .J.M-. B@sg! en de heer H'J'F van Gerven' respectievelijk pen-
' 

ninoÀá""tit 
"n 

lestuurslid van de stichting, wordt opgedragen voor de uitvoe-

Íin;van voormelde besluiten dienl zotg te dragen'

FnzovooÍts-

Getekend vooÍ uittreksel:

W"'Y
Secretaris


