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penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie iaar. Zli treden 2f-
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooste
afgetreden bestuurder is onmiddellijk (doch ten hoogste twee maal)---
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op-
het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd-
benoemd

4. lngeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn-
bevoegdheden

5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.-

Bestuur: taak en bevoeodheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot-

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het [ssluif-
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.-

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten 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 anfls1-
verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in-
functie zijnde bestuurders.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving vr61fl9n-
aanvaard

Bestuur: verqaderinqen

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, in de gemeente-
waar de stichting haar zetel heeft of op de plaats als bij de oproeping is bepaald.-

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering-
van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt.

de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elke
maand een vergadering gehouden
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Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe-
de oproeping doet.

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de-
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel-
van een oproepingsbrief

5. Een oproepingsbrief vermeldt. behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te-
behandelen onderwerpen.
Een oproeping kan plaatsvinden middels een elektronisch reproduceerbaar bericht-
(bijvoorbeeld een sms-bericht of +.mail) aan het adres dat door de bestuurder aan-
de stichting voor dit doel kenbaar is gemaakt
De vergaderingen worden geleid door de voozitter. lndien deze afwezig is voozien'
de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt-

6.

7.
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8.

de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afirvezigheid van de secretaris wordt de-
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen yysdsn-
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voozitter en-
notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard §6sr ds-
secretaris.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde-
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.-

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid-
van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.-
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder lsfsn-
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de-
vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Onder schriftelijk wordt hier tevens-
verstaan via e-mail. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder.
als gevolmachtigde optreden.

2. ls in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders-
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,-
tehoudennieteerderdantweeennietlaterdanvierwekennadegg6fg-
vergadering. ln deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige ef-
vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderuverpen welke op
de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping fs{ fls-
tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden-
genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.-

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen-
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende ondenrverpen,-
mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften-
voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.-

4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen.-
Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt,-
datnamede-ondertekeningdoordevoorzitteralsnotulenwordtbeWaard.-

5.lederebestuurderheefthetrechttothetuitbrengenVan§§n5fgrn.-
Voorzoverdezestatutengeengroteremeerderheidvoorschrijvenworden-
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte-
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.-

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer-
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schrift el ij ke stemm in g geschiedt bij ongetekende, gesloten brietjes.

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. ln alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergaderin
Bestuur: defungeren en ontstentenis
Artikel 7
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door [sqp-

9.
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Artikel 6
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ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van-

aftreden);
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
e. door ontslag op grond van artikel 2.298 Burgerlijk \(s{§es(.-
Verteqenwoordioino
Artikel 8
1.

2.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk-
handelende bestuurders.

3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep-
worden g€dà?h.

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan eén of meer bestuurders, alsook aan-
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-

5. bij ontstentenis van alle bestuurders is degene die daartoe door het bestuur i5-
aangewezen bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

Boekiaar en iaarstukken
Artikel I
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 31165-

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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting-
kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de-

balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te-
stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten kunnen worden
onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-
administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393-
Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan'

het bestuur en geeft de uitslag van zijn ondezoek weer in een verklaring omtrent-
de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden-
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren._-

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier-
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een ande
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt-

met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de-
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaa3'kunnsn-
worden gemaakt.

Reqlement
Artikel 10
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Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ondeniverpen-
worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.-
Het reglement mag niet met de
Het bestuur is bevoegd het reg
Op de vaststelling, wijziging en

wet of deze statuten in strijd zijn.
lement te wijzigen of te beëindigen.
beëindiging van het reglement is het bepaalde i6-

antikel '11 lid 1 van toepassing.

' Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging-
moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle-
bestu u rders aanwezi g of vertegenwoord i gd zij n.

2 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ledere
bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.-

3 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging sn fls-
gewijzigdestatutenneerteleggentenkantorevanhethandelsregi3fgp.-

V: l.Vtl lVll l\.,| 9l I YVlVllvl lll lW

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit-
ishetbepaaldeinartikel11lid1vantoepasSing.

2. Bij ontbinding van de stichting, zal het batig saldo, of liquidatiesaldo, toekomen aan-
een Algemeen Nut Beogende lnstelling met een gelijksoortige doelstelling als-
onderhavige stichting

3 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve-
van een Algemeen Nut Beogende lnstelling met een soortgelijke doelstelling als de-
doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of-
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling-
als de doelstelling van de Stichting heeft.

4 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van-
haar vermogen nodig is

5 De vereffening geschiedt door het bestuur. De vereffenaars dragen er zorg voor,-
dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld
in artikel 11 lid 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van dsTs-
statuten zoveel mogelijk van kracht

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden-
stichting gedurende de bij de wet bepaalde periode, berusten onder de jongstg-
vereffenaar.

vlvtvgvqlil rwvr r

Artikel 13
1. ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het-

haatr r r

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare-
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, hierbij-
tevens te
berichten.

3. Elektronischeopties

denken aan elektronisch reproduceerbare berichten als e-mail en/of sms-
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Voor de vergaderingen ten aanzien van de onderhavige rechtspersoon geldt §3f-
tevens gebruik kan worden gemaakt van zogenaamde "elektronische opties".-
Hiertoe wordt VërStààÍ'tl
El e ktron i sch v e rg ade re n
Vergaderingen kunnen telefonisch, per videoconference of door middel van een-
ander communicatiemiddel plaatsvinden, mits alle personen-
(vergadergerechtigden) die aan een zodanige vergadering deelnemen elkaar-
kunnen zien én verstaan en ieder in staat is deel te nemen aan de beraadslagen.-
Elektronisch stemmen
De in onderhavige statuten genoemde volmachten kunnen tevens elektronisch-
worden vastgelegd. Daarnaast kan het bestuur besluiten dat het stemrecht in een-
vergadering kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch-
communicatiemiddel.
Voor het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de-
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden-
geïdentificeerd, dat de stemgerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen vsn dg-
verhandelingen tijdens de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
Stemmen die voorafgaand aan een vergadering via elektronisch-
communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die-
ten tijde van de vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan-
op de dertigste dag voór die van de vergadering zijn uitgebracht
Een nadere uitwerking van de wijze van (elektronisch) stemmen kan u76rflsn-
opgenomen in een (huishoudelijk) reglement; hierbij kunnen ook nadere
voonvaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch-
communicatiemiddel.

4. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend-
éénentwintig

Slotverklarino-
Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:

het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders,a.
b. naam vermelde fun6f ig'-voor de eerste maal zijn bestuurders. in de achter hun

1. voornoemde heer Helenus Beuker. als voozitter;
2. voornoemde heer Theodorus Lambertus Eerkens, als penningmeester;-
3. voornoemde mevrouw Johanna Maria van Dongen-Verlanqen, als secretaris.

c.heteersteadresvandestichtingis:Zijderupsvlinderlaan146te4105TC-
Culemborg

d. De eerste Ultimate Beneficial Owners (UBO's) van de stichting zijn de heer Helenus
Beuker, de heer Theodorus Lambertus Eerkens en mevrouw Johanna Maria van-
Donoen-Verlanqen, allen voornoemd.

SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Culemborg op de datum in het hoofd van deze akte-
vermeld
De comparanten zijn mij,
opgegeven en toegelicht.

notaris. bekend De zakelijke inhoud van de akte is 33n hgn-
De comparanten hebben verklaard in te stemmsn rns{-
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rcperme voorlezing van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hs§[sn-
rtrrangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen-
qdegevolgen,dievoorpartijenuitdeaktevoortv|6gign.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de-
onparanten en vervolgens door mij, nefsris.

(Volgt ondertekening)

U ITGEGEVEN VOOR AFSCHRI FT

óffi",ryÀ

?àYísr


