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Ileden do twee~ntvintigste mei

ICHTING STILHTING negentionhonderd,negenenzoventig vorscheon voor mij. mr Lo-

dewijk Aeinardus ~We11e Donker. notaris ter standplaats Rot-

terdam:

Henri Anthony van den Akker. vennootachapadirocteur, wononde

te Rottorda,’i,~ Landr4laan 4, goboren te Rotterdam op zes mel

negentionhonderdvioreritwintig.

Do comparant vork1aar~de~ bij doze in hot loven te roopen na

te noemon stichting, welke wordt beheorst door do navolgende

statuton:

Naam en zetel

.

Artikel 1. 1. De stichting d.raagt do naam: Stichtinq Atavis

ot Armis.

2. Zij is gevestigd toRotterdam.

Doel.

Artikol 2. Het dool dor stichting ii~ hot steunen van activi-

teiten van algemoen nut en charitatiovo aard en voorts het

verrichten van hotgoori daarmode in verband st.iat of daart.oe

bevorderlijk is, alles in do ruinsto zin.

Middelen

.

Artikel 3. 1. Do iniddelen van do stichtlng bestaanuit het-

geen do stichting verkrijgt door erfstoliing, legaat of

schenking of op onigerlei andere wijze en aile andere inkom-

sten.

2. Erfstcllingen kunnen alleen worden aanvaard onder het

voorrecht van boodelbeschrijving.

Bestuur

.

Artikel 4. 1. Do stichting wordt. bestuurd door eon raad van

bestuur, besteandouit drie loden.

2:- De raad bonoemt uit zijn midden eon voorzitter, eon so-
~,• 1.

crotaris en eon penningmoester.

3. Do penningmooster log’ uitorlijk in do maand juna aan do

raad van bestuur rokening en verantwoording af over hot door

hem in hot voorafgaande kalenderjaar gevoerde beheer.

Artikol S. 1. Tot bestuurders zijn slechts bonoombaarloden

van do Orde van Sint Lazarus van Jeruzalemn.

2. Hot lidznaatschap van do raad van bestuur oindigt door
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verlies van bovongenoemde h~edanigheid’, bedanken of overiji-

den van eon bestuurslid, ~door vorklaring van in staat van

faillissemont van oen bostuurslid, door voriening van sur-

s4ance van betaling aan eon bestuurslid, door onder curatelo

stelling, door ontslag door’do rochtbank, alsmedo door be-

~indiging van do voroffening’der stichting na ontbinding. --

Artikol 6. 1. Wanneer te” eniger tijd hot lidmaatschaP van

con’ bestuurslid eindigt door ~n van do in artikol 5 genoem-

de govallen, zullen do ovorblijvende bestuursloden ten SpoO-

digste in de ontatane vacature voorzien. die als zodanig do-

zolfde functie zal bekloden als degone :n wiens plaats hij

word bonoemd.

2. Bij vorschil van mening tusson do overbli)vonde bostuura-

loden omtront do bonoeming, alsmede wannoor to enigor tijd

alle bestvursledon mochten komon to onthrokon voordat aan-

vulling van do ontstano vacature(s) plaats had on voorts in-

diem do overblijvonde bestuursledon zoudon nalaten binnen

redelijko tormijn in do vacature(s) to voorzien, zal die

voorzioning geschioden ovoreenkomatig hot bopaalde in arti-

kel 299, book 2 van hot Burgerlijk Wetbook.

Bostuursbevoegdheid on vortogonwoordiging

.

Artikol 7. 1. Do raad van bostuur is bolast met hot bosturen

van do stichting.

2. Binnen hot kader van de doelstolling is do raad van be-

stuur bevoegd tot het kopon, ver-vroomdon of bozwaron van re-

gistergoodoren~

3. Deraad van bostuur is niet bevoogd tot hot sluiton van,

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofde-

lijk mede-schuldenaar vorbindt, zich voor eon derdo stork

maakt of zich tot zekerheidstelling voor eon sChuld van eon

dord&’verbindt.

Artikel 8. 1. Do stichting wordt in on buiton rochton verte-

gonwoordigd door twee gozamonlijk handelondo loden van do

raad van boatuur.

2. GOon vortegonwoordigingsbevoegd,heidkomt too aan een lid

van do raad van bostuur’ in gevallen,’ waarin strijd van belan
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gem tussen hem en do stichtim~ bostaat~of zou kunnen bestaan

zulka ter~beoordoling van de raad vanakiestuur.

Vorgadoringen

.

Artikel 9.~l. Vergadoringen van do raad van bostuur hebbon

plaats zo dikwijls de~ voorzitter of twee andoro loden van do

raad van bestuur daartoe besluiten.

2. ledere bestuurder is bevoegd zich~ in’ do bestuursvergado-

ringen bij schriftelijke volxnacht~ te; doen vortegenwoordigon

door~ cen ander lid van de raad van bestuur.

Artikel 10. 1. Oproeping tot do vergaderingen van do raad

yam beetuur gesch.iodt per brief.

2. De oproopimgsbrioven vermelden do -to behandolon ondorwor-

pen.-. -

3. De oproeping tot eon vergadering geschiedt niet later dan

op de vii ftiende dag v66r die der vergadering.

Artikol 11. Alle besluiten worden genonion met volstrokte

moerdorhoid van stenimon. Besluiten kunnon ook bij acciamatie

tot stand komen, indion geen der aanwezigo bostuurders zich

daartegon vorzetton.

Artikel 12. 1. Bestuurdors zijm bevoegd allo bosluiten, wol-

ko zij im vorgadering kunnen nomon, 00k buiton vorgadoring

tenomen.

2.- Buitom vergadoring kan een bosluit siechts wordon genomon

indien alle bostuurders zich schriftelijk onitrent hot voor-

stel hebben uitgosprokon en allo bestuurdors zich daarbij

v66r hot voorstel hebben verklaard.

3. Vanoen aldus gonomon besluit wordt door do socretaris

melding gemaakt in het notuienrogister.

— Statutonwiiziging.

-

Artikol 13. --1. Do-raad van bestuur is bovoogd doze statuten

te•wijzigen~ Hot bosluit~daartoe, moot wordon gonomen an een

spociaa3daartoo-.belogde~vorgadering,; waarvoor de voorztel-

len .tut wi)Ziging van do~atatuton-aan de oproopingsbrief

.zijntoegevoegd..

2. Een,~besluit. tot wijziging van~ do statuton kan slechts

•worden~genomon~mot eon moordorheid van tonminsto twee/derde
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van de uitgebrachto stemmom in oerf vorgadering Waarin ten

minste twee/derde van do zitting hobbendo bestuursloden aan-

Wezig is.

3. Do vijziging moet op straffe van niotigheid bij notariele

akte tot stand komon.

4. Do ledem van de raad van bestuur zijn verplicht eon au-

themtiek afschrift van wijziging, alsmedo do gowijzigdo sta-

tuten neer to leggon ten kantore van bet oponbaar stichtin-

genrogister, gehoudem door do kamer yam koophandel en fabrie

kem, binnen wolker gebiod do stichting haar zetel heeft.

Ontbinding on vereffening

.

Artikel 14. 1. De raad van bestuur is bovoogd do stichting

te ontbindem. Op hot daartoe to nemen besluit is hot bopaal-

do in artikel 13 waar mogelijk van ovoroenkonistigo toopas-

sing.

2. Do voreffoning geschiedt door do raad van bostuur.

3. Do stichting bijift na haar ontbimding voortbostaark in-

dien en voorzover dit voor do voreffening van haar zakon no—

dig is.

4. Godurondo do veroffening blijvon de bopalingon van do

statuten waar nodig en mogolijk van kracht.

5. Do raad van bestuur bepaalt welke bestemming, na botaling

van alle schuld~m. aan do overgeblevon bezittingon van do

stichting zal-worden gegeven, met dion vorstando, dat hot

saldo moot wordon bostemd voor-oon dool, dat het dod dor

stichting zoveel mogolijk nabij konit.

Slotbepaling -

Artikel 15. -In afwijking van hot bepaaldo in artikol 4, eor-

Ste en tweede:lid, zal voor do oerste maal optreden:

dr Hans von Loden, wonondo 10921 Wilshire Boulevard. Los An-

gobs, Vorenigde~ Staten van Amerika, al~ voorzitter;

Henri Anthony van den Akker voornoonid, als secrotaris, era --

mr- Carlo Anthony van den Akkor, wononde to Groningen, Thor-
beckelaan~l22, abs penninigmeester.’

Do comparant-is mu, notaris, bokond.
Waarvanakt&~in minuut,
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is verleden te Rottordam op datum aan het hoofd dez~r go—

meld.

Na zakelijke opgave van do inhoud van deze akte aan do ver—

schenen persoon, hoeft doze verklaard van do inhoud daarvan

te hebben kennisgonomen en op volledigo voorlezing goon

prija to stellen. Vervolgens is doze akte na boperkte voor—

lezing door do comparant en mu, notaris, ondortekend.
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