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Vàndaag. elf.januari lweeduizend achl. Yerschenen voor mij mr' RobeÍ Jan Huzink' nolaris

a de heer Robeí Prul SERNÉ. $onende Nassaulaan 45 3743 CB Baam geboÍen te

llihersum op vijfjuni negenii€nhonderd acht en vijftig' houder van paspooí' nummer

NF8281401, uitgegeven le Baam op drie maa lweeduizend Yier' 8€huwd;

b- de heer Aloysius Joanne§ Msrinus Rf,UNS. won€nde Krugerlaan 26' 3743 CJ Baarn

geboren te Best op zeven november negenlieflhondeíd vieren zeíig, houdeÍ van

rijbewijs, nummeÍ I190800475, uitgegeven te Baam op achíien mei t\reeduizend één'

onr,ehuqd en tseen ger€Sistreerd paíner.

De verschenen personen verktaarden bi.i deze akte een slichling op le richlen en daarvooÍ de

volSende-

STATUTEN

AÍtikel I
NAAM. ZETEL trN DUUR

vast te stellen:

I De slichling draa8 de naam: Sti§hting Mz.momhle'

I lrj heefi haaí zelel in de gemeenle Baam

DOIiL
Aíikel2
De stichting heeft ten doel:

a ltet ondersteunen van pÍojeclen vooÍ kinderen, onder meer in Zuid-AfÍik4 op het gebied

tan dagopvang, educarie, zorg en levensonderhoudl

b voons àl hergeen met een en ander rcchlslr€eks ofzijdelings verband houdt ofdaaíoe

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. voor zover dit het algemeen

belàng dienl. 

-
Anikrl.l
VERMOGEN

l. Het vermogen van de slichling zal worden gevormd door:

a periodieke ofincideniele biidraeen van derden;

b subsidies:

i alle andere baten.

c schenkingen, eÍfstellingen en legateni

d vergoedingen voor verleende dienstenl

e opbrengsten uil belegd lermogenl

De stichting heeft geen winstoogmeÍk.

Noch een natuurlijk persoon. noch een rechlspersoon zal over het vermogen van de
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stichting beschikken als waÍe het zrin ei8€n vermogen. -
4 De stichting hordt niet mee. vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is vooÍ de

continuïteit van de voorzien€ werkzaamheden ten behoeve van het doel van de slichtinS.

5 De stichling dÍaagt er zorg voor dal de kosten van weÍving van gelden en de

b€heerkosten van de slichting in redelijke veÍhouding staan lol de besledingen t€n

beho€v€ van het doelvan de stichling.

BESTUUR--
Aíikel4
I Het besluur van de stichting bestàat uit tenminste drie leden en wordt vooÍ de eeÍste

maalbij dez€ a*te benoemd. -
Hel aantal leden wor& - mel inachtn€ming vln hel in de voriSe zin bep6àlde - door hel

bestuur mel algemene st€mmen vastgeíeld.

2 Het bestuur kiest uit zijn midd€n een voorzitter, een sccretaris en een penningmeesler'

met uitzondering van het €erste b€stuur, waarvan de leden in deze akt€ in functie

worden beíoemd,

De functies van secrelaris en p€nningmeester kunnen ook door één persoon worden

3 Bij hel ontstaan van een vacature in het bestuurzullen de overblijvende b€st'rursleden

met algemene stemmen - ofzrl het eíige overblijvende bestuurslid _ binnen twee

maanden na het ontstaan van de vacatur€ daaÍin voorzien door de benoeming van een

oprolgeí.
4 Elk bestuuslid reèdt uilerljjk vierjaarna zijn b€noemií8 af volgens een door het

bestuur op te maken roosteÍ van aftreden

De aftredende is onmiddellík herbenoembaar.

Wi€ in een tussenlijdse vacature wordt b€noemd. neemt op het rooster de plaats in van

zín voorgaoger.

5 De ledeo van het bestuur genielen geen b€loning voor de in hun functie als bestuurslid

ve..ichte werkzaamheden.

EI\DE BESTI URSLIDMAATSCHAP

AÍtikel 5

I Herbestuurslidmaalschapeindigl:

a dooroverlijden van een bestuurslid ofindien h€t b€stuurslid een rechlsp€rsoon is.

door haar ontbindine ofindien zij ophoudt te b€staànr

b bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogeni

c bij schnflelijke ont'lasneminB rbedanken'.

d bij onts,ag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboekr

e bij p€riodiek aftredcn volgcns het rooster tan aftred€ni

f door ontslag dooÍ de ov€íige leden vàn het besluur. welk besluil door di€ overigc

leden met algemen€ stemmen dieni te worden genomen. zonder dat in het bestuur
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enigc vacature beslaat.

2 llen besluurstid kan door hel bestuur wo'den geschorst' waartoe moet worden beslotet

mel algemene stemmen; h€l b€siuurslid wiens schorsing aan d€ orde is' komt in dez€

vergaderiíg geen slemre§ht toe. Indien een b€stuurslid is geschoÍsl dient binnen drie

maanden na de ingang van de schorsing te worden beslolen. hetzij tot onlslag' heuij lot

ophelTing van deschorsinS. bij gebreke waarvan de schors'ng vervall Een Seschor§l -
bestuurslid heefi behoudens het hiema bepaalde 8€en loegang tol de

bestuuÍsvergadering€n en kan geen stem uitbr€rgen E€n b€stuuÍslid wi€ns schorsing of

onlslag wordl voorgesteld, wordt in de gelegenheid gesleld zich in de

besluurslergadering te verantwoorden en zich daarbrj door een madsman te docn

brjsman

44rf!f-6

BT]STUURSVfRGADf,RINGEN EN BESTUURSBtrSLUITEN

veíegenwooÍdigd is.

o
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Een beíuurslid kan zich l€r vergadering door een m€deb€stuurslid lalen - _

veíesenwoordigen onder overlegginS van een schrifteliike. t€Í beoordeling v6n de -
loorzitler van de vergdering yoldoende. volmasht. 

-'' 

-

Een besruurslid kan daarbij slechts vooréén medebesluuÍslid als gevolmachligde

I De best[uÍsveÍgadsringen worden gehouden in de gemeenle waar de slichting haar zelel

heeftl mel algemene slemmen kan het bestuur be§luiten elders te veÍgàdeÍen' --
2 Tenminste één maal per jaar wordl een vergadering gehouden 

- 

-

I Vergaderingen zullen vooís woíden gehouden. wanne€r de voorzittetdit w€nselijk achl

ofindien één van d€ anderc b€sluursleden daaÍoe §chÍinelijk en onder nauwkeurige

opgave van de te b€haÍdelen punten aan de voorzitler het veÍzoek cht 

-_-lndien d€ voorziíer aan een dergelijk verzoek 8e€n gevolg geeft. b'nnefl drie w€ken na

het veEoek, is de verzoeker bevoegd ze!íeen vergadering bijeen le roePen met

inachlnëmrng tan de verei§le foÍmaliteilen.

4 De oproepinglol de v€Ígadering geschie& schrifielijk' tenminste zeven dagen tevoren.

de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegeÍekend --
5 F:en uitnodiginS voorde vergadering veÍmeldt, behalve plaats eo tijdslipvan de

versadering, de te behandelen onderweÍÍ,en. 

--6 Een v€rgadeÍing wordl geleid door de voorziíeÍ van het bestuur: bij diens a6 ezigheid

wijst de vergad€ring zelfhaaÍ voorzitter aan - --
7 Van hel verhandeld€ in een vergadering worden nolulen gehouden door de secrelaris of

door een ander. dooÍ de voorzitler daaÍoe aangcwezen De notulen worden vastgesleld

en gelekend door degenen die in de verSadeÍing als voorzitler en nolulist hebben -

gctungeerd

Her bestuur kan ler vergadering alleen dan geldige besluilen nemen indien de

meerderheid van de in functie zijnde leden ler vergÀdeÍing aanw€zig of



optÍeden. 

--

IO

ll

Is in een vergadering niel de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden

aanwezig oí vertegenwoordigd dan wordt €en tweede v€Ígadering bijeengeroepen. te

houden niet eerder dan twee en niet laler dan vier weken na de eerste vergadeÍiíg. In

deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanweziSe ofv€rlegensooÍdigde

bestuursleden wordeí besloten omtrenl d€ onderweÍpen welke op de €erste vergadering

op de agenda waren geplaatst. Bij de opro€ping lot de t*€ede vergadering moet worden

vermeld dat en waarom €en besluil kan worden genomen ongeacht het aantal aanweziSe

ol !edegenuoordiEde bcttuursleden.

Zolang in een vergadeÍingallc in functie zínde b€stuu.sleden aanwezig ziin. kunnen

geldige besluilen worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen' mits

met algemene stemmen. ook al zijn de doorde statuten gegeven voorschrifi€n voor hel

oproep€n en houden van vergaderingen niet in achi 8enom.n.

Het bestuur kan ook buiten vergad€ring be§luí€n n€men. mit§ alle besluursleden in de

gelegenheid zijn gesteld schriftelijk. per e-mail ofp€r telefax hun mening te uiten'

Van een aldus genomen besluiÍ wor& onder bijvoeging van de ingekomen anlwoorden

door de secretaris een relaas opg€maakl. dat na mede ondeÍekening door d€ voorzitter

biide notulcn wordt gevoegd.

l2 leder bestuurslid heefi het recht tol het uilbrengen van één st€m.

Voorzover deze slatuten geen groa€re meerderheid loorschrijven woÍden alle

b€stuurstÉsluiten genomen met volslrekle meerderheid van de 8€ldig uitgebrachte

l3 Alle slemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzii de voorzitter een

schrifleliike sl€mmins ge\renst achl oféén van de stemgerechligden dit voor dc

slemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedl bij ongelekende gesloten brieles.

14 Blanco slemmen woÍden beschouwd als nid te zín uilgebracht. -

l5 ln alle Seschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien. beslist de

BESTUURSBÈVOEGDHf,ID

I Het bestuur h b€last met hei beíuren van de stichting

2 Het bestuur is niet bevoeSd tol hel sluiten van overeenkomíen lot h€l kopen. -

veflreemdeo of bezwaren van registergo€deren.

3 Hct bcstuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten. waarbij de stichling zich

ats borg ofhoofdelijk medeschuld€naar verbindt. zich voor een derde sterk maakl of
zich tol zek€rheidsstelling voor d€ schuld vàn een d€Íde verbindt

4 Erfstellingen mogen slechts onderhet voorr€cht yan bocdelbeschrijving worden
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VERTEGENWOORDIGI\C

-de voorzitier te?rmeÍ met de secrelaris ofde penningmeeíer; -
-de secrelaÍis en de penningmeesrer lezamën'

I Tegen een handelen in skijd mei anikel 7 leden 2 en I kan tegen derden beroep worden

8edàan

4 Hel b€stuuÍ kan volmacht verlenen aan één otmeer bestuursleden' alsook aan derden' -

om de stichting binoen de genzen van die volmachl È veíegenwoordigcn

BOf, KJAAR EN JAARSTUXKEN

I Hel besluur veneSen*oordiF dc stichtinP

? De bevoegdheid rot vcrregenwoordiging komt bovendien to€ aan:

Aíikel9
I Het boekjaar van d€ slichtinS is gelijk aan het kalendeÍjaar' 

--2 Ilet besluur is verplicht van de vermog€níoesland van de slichling en van alles _

betreff€nde de werkzaamheden van de stichling, naar de eisen die voortvloeien uil deze

werkzaamheden. op zodanige wijze een administÍatie te YoeÍen en de daaÍtoe behorende

boeken. bescheiden en andere gegevensdrageÍs oP zodanige wÍze te b€waren dat

daaruil le atlen tijde de r€cÀten en rerplichlingen van de slichting kunnen worden

Artikel 8

eekend.

o
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De administratie van de stichling is zodÀnig ingericht. dat daaruit duidelijk blijkt: 
--a de aard en omvang van de aan de afzondertijke b€stuu§leden b€taalde 

-*onkostenvergoedingen en/of vacatiegeldeni -
b de aard en omvans van de koslen die door de slichtingzijn gemaakt len b€hoeve --

van de werving v.n gelden en het beheeÍ van de stichting, alsmede de aard en

omvan8 van de andere uitgaven van d€ stichlingi 

--
c de aard en omvang van de inkomsten en her vermogen van de stichling--
d het doel waarvoor vermogen wordl sangehouden. al§mede e€n motiveÍing voo' de

omran8 \an dat vermoge

Hel besluur is verplichrjaarlijks biflnen zes maanden na.floop van hel bo€kjaar de

balans en de staat van baten en h§len van de slichlin8le maken, op papier le stellen en

\asl le slellen.

I{el bestuur is verplicht de in de voorgaarde leden b€doelde boeken' bescheiden en

andere gegevensdràgers gedurende zevenjaren le bewaÍen. '

ó De op een gegevensdÍa8er aangebrachte gegeYens. uitgezonderd de op paPier Sestelde

balans en staat van balen en lasten. kunnen op e€n andeÍe Segevensdrager worden

overgebíachl en b€waard. mic de overbrenging geschiedl metjuine en volledige

weeÍgave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige be§aanijd

beschikbaaÍ zijn en binnen redelijke tijd leesbasÍ kunnen woÍden gemaakt 

-BELEIDSPLAN
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De slichting beschikt olereen actueet beleidsphn dat inzicht 8eeft in de door de stichting te

verrichten werkzramheden. de \r ijze van wervin8 van gelden' h€t beheer va' het vermogen

!an de.ri(htinp en de be§redtnts dadnan

Rf,GI,EMENT

I Het bestuur is bevoegd e€n reglement vasl te sielleo. waarin die onderwerpen worden

gereS€ld. welk€ ni€t in deze slatuien zijn opgenomen eí naar het oordeel van het

b€sruuÍ ínaderel regeling behoeven

2 Hel regl€menl mag niet met de wet ofdeze statuteÍr in strijd zijn.

3 Hel bestuur is te allen tijde bevoe8d h€l reglemcnl le wijzigen ofop l€ heffe''

4 Op de vast$elling. wijziging en opheffiig van hel r€g,ement is het bepaald€ in artik€l

l2 lid I van ov€reenkomstiSe lo€passin8.

STA]'U'I'LNWIJZIGTNG

Aíikel r2
i Het bestuur is bevoegd deze statuten le wijzigen

Het besluil daaíoe moet worden genomen mel alg€m€ne slemm€n in een vergadeÍing'

lvaarin alle beíuursl€d€n aanwezig ofveíegenwoordigd zÍn, zooder dat ir her bestuur

enige !acalure be$aal.

2 De wijziging moet op straíïe van nieliÉeid bij ÍotariëLe akte tol stand komen'

Ieder bestuuÍslid afzondeÍlijk is b€voegd de desbetreÍlend€ akte le doen veÍlUden'

3 De leden van hel besluurzijn verplichl een aulhenliek afschrifr van de wiiziging'

alsmede de doorlopende l€kst van d€ gewijzigde stàtuten fleer te leggen teo kantore van

het door de wet àangewszen handelsregister.

ONTBINDÍNC EN VEREFFENING

haàr vermogen nodig rs. -

ror ver€ íIenssrs ziin aangewezen

krrcht.- 

-

@
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I Het bestuur is bevoegd de slichting te ontbinden. Op het daaíoe te nemen be§luil is h€l

bepaalde in artikel I2 Iid I van overeenkomstige to€passing'

2 De stichling bli'fi na haaÍonlbindinS vooÍbeíaan voorzorer dit iol vereffening van

De vereffening geschiedl door het b€sluur. tenzij bij het besluil tot ontbinding anderen

De ver€ffenaars dragen er zorg voor, dat van de onibinding van de stichting ins€hrijving

8eschiedt in het daaÍoe b€stende reghl€r. bedoeld i' artik€l l2 lid 3'

Gedurende de vercffening blijven dc bepalingen van deze íatuten zoveel mogelijk van

Een eventuee! batis saldo van de ortbonden stichting wordl besteed len behoeve van

€en iníellins als bedoeld in anikel 6.33. €erste lid, ondeÍdeel b van de Wet

Inkomstenbelasling 2001. dan we I op eniS€rlei andere wijze waarmce het algemeen
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belang wordt Sediend.

BeslLriten dienaangaande dienen le worden genomen m€t algemene stemmen'

7 Na afloop var de verefÍening blijven d€ boeken en bescheiden van d€ ontboÍden

stichling Sedurende zeYen jaÍen onder berusting van de door de vereffenaars

aangewez€n p€rsoon.

SLOTBEPALINCEN

Aííkel l4
I ln alle gevallen. waarin zowel de wet ah deze slatuten niet voorzien' beslisl hel besiuur'

I Onder schÍilielijk wordt in deze statuten verstaan: elk via de gangbare

communicatiekanalen overgebrachl bericht' waarvan uiÍ 8€schrili bli.ikl' -
I llet eersle bo€kjaar van de stichting eindigt oP één en deÍig decemb€r Needuizend

acht.

SI OTVERKLARINCEN

Tenslotte verklaarden de verschenen pe.sonen dal vooÍ de eerste maal loi b€stuurders van de

crichlin-! qoÍden benoemd tol:

I vooÍzitler: de heeÍ RotÉí Paul Semé' voornoemd: 
- -2 secretaris: mevrouw MaíijnÍe Elisabelh van der Kroel wonende Panamakade 188'

l0l9 TT Amslerdam. SeboÍen te Gendringen oP zes januaÍi negenlienhonded drie en

vijftis:
I penningmeesterr de heer Aloysius Joannes Matinus Reijns, voomo€md'

De verschenen p€rsonen zijn mii. noraris, bekefld.

Deze akle is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze ake Yermeld

De inhoud van de akre is aan de versch€nen peÍsoÍen opgegeven en toegelicht 
--

De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennis8enomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs

lë sl§lien,

Daarna is deze akle. na bep€rkte voorlezing, door de veÍschenen Personen en mí' notaÍis'

rndenekend.

volgt ondeíekening.
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