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Iladan twee en twintig september negentien hondard twee en tach—

tig, ~

verschenen voor mij, HENDRIK MARIE RITS, notaris ter standp1a~ts

‘s—Hertogcnbo3ch:

1. Dc Heer HendriknB Martinus van Uden, makelaar, wonendo te

Vught,Vondolstraat 15—17, gebornn op zestien mei negontion ——

honderd vijftien te HeeBwijk—Dinther en —

2. Dc Heer Mr. A1brc~cht WilThm Lier, advocaat en procureur, W0

nende te Boekel, Rutgnr van llorpE~nstraat 37, geboren op tw~e

c~n twintig juli negr~ntie.n hondrird achttien te s—tr~venhage.

DC comparanten verklaarden:

dat op ~1f april negentien honderd drie on zestig bij akte, ver—

leden voor notaris D.J.Wieringa destijds te Apc~1doorn, word op—

gericht de stichting, g~naamd: Stichting Nederlands Laureaat van

de Arbeid, gevestigd te Hilv~rsum;

dat in de bestuursvergadering van voormelde stichtlng de dato —

zeventien september negentien honderd tw~e en tachtig,

word besloten de statuten der stichting te wijzigen on in haar —

goheel ~nieuw Vast te stcillen;

dat in die vergadering aan hen, comparanten volmacht is verleend

oni dit begluit te realiBeren, de akte van Btatutenwijziging te —

doen opmaken en te ondertekenen,

blijkende hiervan uit Aen afschrlft uit de notulen van het ver—

handelde in de genielde vergadering van zeventien Beptc.mbe

negentien honderd twee en tachtig, welk afechrift aan dozo mi - —

nuut zal wordon vaBtgehecht.

De comparanten, handelende aiB gemeild, varklaarden alsnu dat de

nieuwe statuten van ge.~ne1de Btichting zullen luiden als volgt: —

—————STATUTEN—

NAAMEN2ETEL.

Artikell. —

De Btichting draagt de naam: “Stichting Naderlands Laureaat van

de Arbeid” ,hierna te noemon: stichting. —

Zij iB gevostigd to Vught.

DOEL.

Artikel 2. —————— — —

De stichting heaft ten doel het bevordnren van arb~dds—praBta— -

ties op alle geoorlootde wijzen, inner in he~t bijzonder door hot



o
orgarkiseren van wr~dstrijden en tantoonstellingen, het afn~rn~n ——

van en het gevr~n van gelegenheid tot hat afnemen rm afleggen van

examens en het uitreiken van oorkonden en ondorscheidingen, al-

tos op het gebied van arbaidsprestaties.

VERMOGEN. —

Artikel3

.

Hot v~rmog~n der stichting wordt gQvormd door:

a. giften En bijdragen, mite aan dire giften of bijdragen goon ——

voorwaarden zijr. verbonden, in strijd rnot d~zr~ Statuten;

b. aventuelc, inkomst~n uit door de stichtin~i te b~wijzen dien— —

sten;

c. alle andero goedc~.ren en zaken, onder welke tit~1 ook door de

stichting te v~rkrijgen, mits niet ondor voorwiiarder. in

strijd met deze statuten;

I3ESTUUR.

Artik~1 4

.

Hot bestuur der stichting bc~staat uit tenminste drie ~irsonen —-

die tozarnen een college vormen,onder leiding van een vooizittar.

De voorzitter voorziet zeif in zijn opvolging.

Mocht hij hobben opgehouden voorzitter van hAt bc~.stuur tri zljn

zonder in zijn opvolging te hebben voorzion, dan benoemen do

overige bestuursloden een voorzitter uit hun midd~n. ——-—-———— -

Do voorzitter van het bestuur wordt aangesteld voor onbepaalde —

tijd, de overige bestuurBlfldon voor vijf jarr~n,
Do voorzitter voorziot in do vacatur~s van br~stuurs1eder.. -

Artikol5

.

Hot voltallige bestuur besluit bij meerderh~id van ~ternmen.

Arti~e16

.

De voorzitter van het bi~stuur is belast met hot dagelijks bc~heor

an c3e leiding van de zaken. —

D~

voorzltter van hat bestuur vertegenwoordigt dc~ sticht!ng zo —

in aiB buiten rechte

VERGADERINGEN. —

Artikel7.———

Het bestutir komt tenminute eenmaal pftr jaar in vergadoring bij—

een, in welke vergadering de voorzitter versiag uitnrengt van dB

Bt&nd van zaken en rekening en verantwoording doer van het ge—

voerde beheer. —————————— —

A



Gondkcuring van doze rekening en verantwoording strekt do voor—

zittor tot d~charge.

IIUISHOUDELIJK REGLEMENT. —

Artikel 8

.

hot bostuur stelt eon huishoudelijk roglement vast, hetgeon

goon bepalingen rnag b~’vatten in strijd met doze statuton.

Arti kel 9

.

In alle govallen waarin do statuton of hot huishoudelijk reglo—

mont niet voorzien, alsmedo bij geschillen onitrent do uitlng— —

ging of toepassing, beslist do voorzittor behoudons beroep op —

do oerstvolgonde bestuursvergadering. -

ONTBINDING.

Artikel 10. -•

Indien do stichting niet nicer aan haar doel kan boantwoordon of

haar voortbestaan om andore redon niot meer gewenst is, is hot

bostuur bevoogd do stichting to ontbinden.

Ingoval van ontbinding is het bestuur belast met do voroffening,

tenzij in hot ontbindingsbesluit anders wordt bepaald.

Het saldo der liquidatierekening zal worden uitgekeerd aan eon

veroniging of instelling die de belangen van arbeiders behar— —

tigt, bij voorkeur een vakorganisatie; -.

eon en arLder tonzij hot bestuur met algemene stemnion anders be—

slist.

SLOTVERKLARING. — —————————— ———

Tenslotte verklaarden de comnparanten dat het bestuur van de

stichting thanB is samengesteld ala volgt: ——

1. De comparant sub 1 genoemd, in zijn hoedanigheid van voor— —

zitter; — ——— — —

2. De comparant sub 2 genoemnd, in zijn hoedanigheid van vice— —

voorzitter; — ———————————————— —

3. De Heer Professor Doctor Mauritius Henriques de Pimnentel, ——

Duc de Benavente y Malorca, in de hoedanigheid van bestuurs—

lid; ———————————— ——

4. De Heer Godfried F.J.Boers, in de hoedanigheid van bestuurs—

lid; ————

5. De Heer Wim P.Wezenbeek, in de hoedanigheid van bestuurslid;
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6. De Heer Anton Wilj~e, in de hoedanigheid van bestuurslid; ——

7. Movrouw Mieke Janasen—Linssen, in de hoedanigheid van be— —

stuurslid,

B. De Heer Jacques van Echteld, in de hoedanigheid van bestuurs—

lid e —

9. De Heer Mr. Hans Velu, in de hoedanigheid van bostuurslid. —

De coniparanten zijn inij, notaris, bokend.

W~arvan

akte, in minuut is verledon te ‘s—Hortogcnbosch, op de datum in

het hoofd dazer akte vornield.

Na zakelijke opgave van de inhoud van doze akte aan do versche—

nan porsonen en volledige voorlezing van doze akto, is zij door

de comparanten en mu, notaris, ondertekend.

(got.) H.M.v.Uden; Lier; H.M.Rits.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT~


