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Heden, drie julI. negentienhonderd zevenentachtig versche-

nen voor mij, mr. Lodewijk Meinardus Welle Donker, nota-

ris ter standplaats Rotterdam:

1. Henri Anthony van den Akker, geboren op zes mel negen-

tienhonderd vierentwintig, vennootschapsbestuurder, wo-

nende te Rotterdam, Landr~laan 4, ten deze handelende

voor zich en als lasthebber van Guy Henri Louis Coutant

de Saisseval, juridisch adviseur, geboren op twaalf de-

ceinber negentienhonderd dertien, wonende 6 Rue de Siam,

Parijs, Frankrijk en

2. drs. Maarten van Beek, geboren op elf mei negentien-

horderd vierendertig, econoom, wonende te Wassenaar,

Baronielaan 25.

De comparanten verklaarden bij deze een stichting op

te richten en daarvoor vast te stellen de volgende statu-

ten:

Naam en Zetel

.

Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting

Custodians of the Treasury of the Military and Hospital-

ler Order of Saint Lazarus of Jerusalem.

2. Zij is gevestigd te ‘s—Graverihage.

Doel

.

Artikel 2. Het doel der stichting is het wekken van be-

langstelling voor de Military and Hospitaller Order of

Saint Lazarus of Jerusalem, wier administratieve zetel is

gevestigd te Rotterdam, het inzamelen en beheren van door

of te haren behoeve ontvangen bijdragen, het ondersteunen

van haar charitatieve activiteiten en het verrichten van

al hetgeen met het vorenstaande, verband houdt of daartoe

bevorderlijk is.

Bestuu~r

.

Artikel 3. 1. De leiding van de stichting berust bij een

bestuur, bestaande uit een oneven aantal bestuurders,

bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven na-

tuurlijke personen, allen lid van de Military and Hospi-

taller Order of Saint Lazarus of Jerusalem.
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2. Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid

bepaalt het bestuur het aantal van zijn leden.

3. Het bestuur voorziet in de vervulling van ledige

plaatsen. Ult zijn midden benoemt het een voorzitter, een

penningmeester en een secretaris.

4. De benoeming van bestuursleden geschiedt voor de tijd

van vijf jaren. Zij kunnen, in aansluiting aan die ter-

mijn, voor geijike tijd worden herbenoemd.

5. Aan een lid kan tussentijds ontslag worden verleend:-—

a. bij het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig

jaren met mogelijkheid van verlenging tot maximaal vij~

jaren,

b. op eigen verzoek,

c. om gewichtige redenen, indien nodig na schorsing.

6. Verlies van het lidiiiaatschap van de Military and Hos-

pitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem houdt in,

dat de betrokkene ophoudt lid te zijn van het bestuur.---

7. Het bestuur kan aan zijn leden of een of meer hunner

een honorering toekennen, wanneer zij voor de stichting

belangrijk meer werkzaainheden verrichten dan als noruaal

kan worden beschouwd. Gemaakte kosten worden hun vergoed.

VerteQenwoordiQinQ

.

Artikel 4. 1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordi-

ging der stichting in en buiten rechte.

2. Ter uitvoering van bestuursbesluiten kan de stichting

in en buiten rechte 00k worden vertegenwoordigd door twee

X gezamenlijk handelende bestuurders, zijnde hetzij de

voorzitter en een lid van het bestuur, hetzij de penning-

meester en een lid van het bestuur.

3. Van een bestuursbesluit blijkt tegenover derden op

voldoende wijze uit een uittreksel uit het notulenregis-

ter der bestuursvergaderingen, ondertekend door twee be-

stuursleden.

Bestuursmacht

.

Artikel 5. 1. Het bestuur is belast met het besturen van

de stichting.
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2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkom-

sten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register-

goederen.

VercraderinQen

.

Artikel 6. 1. De vergaderingen van het bestuur worden ten

minste eenmaal per jaar voor een juni gehouden en verder

indien de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee

leden een daartoe strekkend verzoek tot de voorzitter

richten. De vergaderingen worden gehouden in Rotterdam.-—

2. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris dag

en uur van de bestuursvergaderingen.

3. De bestuursleden worden ten minste twee weken voor de

vergadering opgeroepen, waarbij hun de agenda wordt toe-

gezonden.

4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.-

5. De secretaris draagt zorg voor de notulen der verga-

deringen. Uit de notulen blijkt ten aanzien van ieder

besluit hoeveel leden tot het nemen daarvan hebben mede-

gewerkt en met hoeveel stemmen voor en tegen een besluit

is genomen.

6. Geen bestuursbesluit is geldig, tenzij het is genomen

met meerderheid van stemmen in een vergadering samenge—

steld uit meer dan de helft der leden.

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten ne-

men, mits alle bestuurders zich schriftelijk uitspreken

ten gunste van het betreffende voorstel. De voorzitter of

de secretaris maakt van een zodanig bestuursbesluit mel-

ding in het notulenregister.

FinancierinQ en Beheer

.

Artikel 7. 1. Het vermogen der stichting wordt gevorud

door:

a. bijdragen en subsidies,

b. erfstellingen, legaten en schenkingen,

c. andere baten.

2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3. Jaarlijks voor een juni, na af loop van het boekjaar
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wordt door de penningmeester een jaarrekening opgemaakt,

welke ter vaststelling aan het bestuur wordt overgelegd.-

4. Door het bestuur zal een registeraccountant worden

benoemd teneinde de door de penningmeester opgemaakte

jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te

brengen en een verklaring af te leggen.

5. Deze registeraccountant is gerechtigd tot inzage van

alle boeken en bescheiden der stichting, waarvan de ken-

nisneming tot juiste vervulling van zijn taak nodig is.

De waarden der stichting moeten hem desverlangd worden

getoond. Zijn bezoldiging komt ten laste van de stic~

ting. Hij brengt zijn verslag uit aan het bestuur.

6. De stichting brengt voorts jaarlijks, uiterlijk een

juni, aan de Grootmeester en de Hoofden van de Jurisdic—

ties van de Military and Hospitaller Order of Saint La-

zarus of Jerusalem, gescheiden van haar jaarrekening en

de toelichting daarop, schriftelijk verslag uit omtrent

het beheer van te haren behoeve op geindividualiseerde

rekeningen geadministreerde gelden.

Recrlement

.

Artikel 8. Het bestuur is bevoegd in een reglement, dat

niet in strijd mag komen met deze statuten, nadere voor—

schriften vast te stellen omtrent:

a. de procedure ten aanzien van benoeming, schorsing ‘b-n

ontslag van bestuurders en de aanwijzing van de secreta—

ris,

b. de geldelijke voorzieningen te hunnen aanzien,

c. de financiering van het secretariaat en andere activi-

teiten der stichting,

d. de onderlinge taakverdeling tussen de leden van het

bestuur,

e. andere zaken, welke regeling behoeven voor een behoor-

lijke gang van zaken bij de stichting.

WiiziQinQ der statuten/opheffing der stichtinQ

.

Artikel 9. 1. Besluiten tot wijziging der statuten treden 1

in werking op de dag, waarop de betreffende notari~le
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akte van wijziging wordt verleden.

2. Bij ontbinding der stichting is het bestuur belast met

de vereffening.

3. Het batig saldo der stichting, indien ontbonden, ver-

valt aan een of meer in het ontbindingsbesluit aan te

wijzen, binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen welke

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een belang beogen,

zoveel mogelijk overeenstemmend met het doel der stich-

ting.

SlotbepalinQ

.

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 wordt het be-

stuur der stichting voor de eerste maal gevormd door de

oprichter Coutant de Saisseval voornoemd als voorzitter,

de oprichter Van den Akker voornoemd als secretaris en de

oprichter Van Beek voornoemd als penningmeester.

Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte, welke na

vooraf konform de wet voor echt erkend en getekend te

zijn aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn mu, notaris, bekend. Deze akte is

als minuut verleden te Rotterdam. Na zakelijke opgave van

de inhoud aan de verschenen personen hebben deze eenparig

verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van deze

akte en geen prijs te stellen op volledige voorlezing

daarvan. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing

door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

W.g. H.A. van den Akker, M. van Beek, L.M. Welle Donker.
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