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KVK HOORr\

D2174/Ja
OPRICHTING STICHTING

Heden de achtste februari
negentienhonderdzesennegentig
zijn voor mij, mr Johannes Pieter Schmal, nota— --

ris te Purmerend, verschenen:
1. de heer EDVARD JACOBUS PIETER STRUIJK, yen— --

nootschapsdirekteur, wonende te 1444 BA
Purmerend, Burgemeester D. Kocimanweg 17,
geboren te Rotterdam op veertien november
negentienhonderdvij fenveertig en gehuwd,

2. de heer AI’~TONIUS GUILIELMUS IRENEUS HUBERTUS-

MARIA VAI’~ BAAR, keel-, neus— en ocrarts, wo- —

nende te 1444 HS Purmerend, Lepelaarpark 48, -

geboren te Urmond, thans gemeente Stein op
negentien juni negentienhonderdachtendertig - -

en gehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze akte een
stichting in het leven te roepen en daarvoor de --

volgende statuten vast te stellen:
NAAM. ZETEL EN DUUR

.

Artikel 1

.

1. De stichting draagt de naam: STICHTING INTER--
NATIONAL LAZARUS LEPROSY SOCIETY.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Purmer—
end.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde
tijd.
DOEL

.

Arrikel 2

.

De stichting heeft ten doel:
het onderzoek en de bestrijding van naso-pharyn- -

geale en cutane aandoeningen ten gevolge van
lepra en reconstructie van vorm en functie van---
de neus.
Deze doelstelling dient bereikt te worden mid-
dels onderzoek, onderwijs, voorlichting en zorg. -

VERMOGEN

.

Artikel 3

.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd -

door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
BESTUUR

.

Artikel 4

.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten- -

minste drie leden en wordt voor de eerste maal
bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt ---

met inachtneming van het in de vorige zin be
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paalde - door het bestuur met algemene stemmen---
vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste---
bestuur, waarvan de leden in functie worden ——---

noemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een-
secretaris en een penningmeester. De functies
van secretaris en penningmeester kunnen ook door -

6~n persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacatu--------
re(s) in het bestuur, zullen de overblijvende-----
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het
enige overblijvende bestuurslid) binnen twee
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daar- -

in voorzien door de benoeming van een (of meer) --

opvolger(s).
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan---
ook ~n of meer leden ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuursleden, of vormt het enige --

overblijvende bestuurslid niettemin een wettig----
bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 11.
5. De leden van het bestuur genieten geen ————---
fling voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoe- -

fening van hun functie gemaakte kosten.
BESTUURSVERGADERINGENEN BESTUURSBESLUITEN

.

Artikel 5

.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te
Purmerend.
2. leder kalenderkwartaal wordt tenminste een----
vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden -

gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk-----
acht of indien ~n der andere bestuursleden
daartoe schriftelijk een onder nauwkeurige opga— -

ye der te behandelen punten aan de voorzitter----
het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een--
dergelijk verzoek geen gevoig geeft in dier voe- -

ge, dat de vergadering kan worden gehouden bin---
nen drie weken na het verzoek, is de verzoeker----
bevoegd zeif een vergadering bijeen te roepen----
met inachtneming van de vereiste formaliteiten. --

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt
behoudens het in lid 3 bepaalde - door de ————---

zitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag----
der oproeping en die der vergadering niet meege- -

rekend, door middel van aangetekende oproepings- -

brieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve
plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
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6. Zolang in een bestuursvergadering alle in
functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kun- -

nen geldige besluiten worden genomen over alle
aan de orde komende onderwerpen, mits met alge- --

mene stemmen, ook al zijn de door de statuten----
gegeven voorschrif ten voor het oproepen en ———---

den van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de ————---

zitter van het bestuur; bij diens afwezigheid----
wijst de vergadering zeif haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen ———---

den notulen gehouden door de secretaris of door--
~6n der andere aanwezigen, door de voorzitter----
daartoe aangezocht. De notulen worden vastge
steld en getekend door degenen, die in de verga- -

dering als voorzitter en secretaris hebben ge-
fungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan----
geldige besluiten nemen indien de meerderheid----
zijner in functie zijnde leden ter vergadering---
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door----
een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op---
overlegging van een schriftelijke, ter beoorde- --

ling van de voorzitter der vergadering voldoen---
de, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor 6~n medebestuurslid als gevolmach---
tigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering be-
sluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegra- --

fisch, per telex of per telefax hun mening te----
uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder-
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de---
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede
ondertekening door de voorzitter bij de notulen--
wordt gevoegd.
11. leder bestuurslid heeft het recht tot het
uitbrengen van ~6n stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid -

voorschrijven worden alle bestuursbesluiten ge- --

nomen met volstrekte meerderheid der geldig uit- -

gebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden---
mondeling, tezij de voorzitter een schriftelijke-
stemming gewenst acht of ~n der stemgerechtig---
den dit v66r de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongeteken---
de, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te--
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zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet--
bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. -

BESTUURSBEVOEGDHEIDEN VERTEGENWOORDIGING

.

tikel 6

.

Het bestuur is belast met het besturen van de -

stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van----
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten---
van overeenkomsten, waarbij de stichting zich----
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, -

zich voor een derde sterk maakt of zich tot -—---

kerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
Artikel 7

.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegen- -

woordigd door:
a. het bestuur;
b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
EINDE BESTUURSLIDIVIAATSCHAP

.

Artikel 8

.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies -

van het vrije beheer over zijn vermogen, bij
schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede --

bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van--
het Burgerlijk Wetboek.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

.

Artikel 9

.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan---
het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de----
boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden--
door de penningmeester een balans en een staat
van baten en lasten over het ge~indigde boekjaar -

opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een--
rapport van een register-accountant of van een---
accountant-administratieconsulent, binnen zes
maanden na af loop van het boekjaar aan het be-
stuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vast---
gesteld.
REGLEMENT

.

Artikel 10

.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te--
stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, -

welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze
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statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het
reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing-----
van het reglement is het bepaalde in artikel 11 --

lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING

.

Artikel 11

.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wij- --

zigen. Het besluit daartoe moet worden genomen---
met algemene stemmen in een vergadering, waarin--
alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd--
zijn, zonder dat in het bestuur enige vacarure
bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid---
bij notari~le akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een---
authentiek afschrift van de wijziging, alsmede---
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kanto- -

re van het Openbaar Stichtingenregister, gehou---
den door de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
binnen welker gebied de stic1~.ng~,,haar zetel
heeft. -~

ONTBINDING EN VEREFFENING~’

(

Artikel 12

.

1. Het bestuur is bevoegd de stichti’ng te ont-
binden. Op het daartoe te nemen besluir is her
bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voort- -

bestaan voorzover dit tot vereffening van haar---
vermogen nodig is. -----•--~

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van--
de ontbinding van de stichting inschrijving —----

schiedt in het register, bedoeld in artikel 11
lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalin---
gen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden----
stichting wordt zoveel mogelijk besreed overeen- -

komstig het doel van de stichting.
7. Na af loop van de vereffening blijven de boe- --

ken en bescheiden van de ontbonden stichting
gedurende tien ~aren berusten onder de jongste
vereffenaar.
SLOTBEPALINGEN

.

Artikel 13

.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze
statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
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Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uit-
voering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en-
2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van---
de stichting worden benoemd:
de heer B. Naafs, als voorzitter;
de heer G.J. Nolst Trenite, als vice voorzitter; -

de comparant sub 2 genoemd, als secretaris,
de comparant sub 1 genoemd, als penningmeester. --

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, opgemaakt in minuut,
verleden te Purmerend op datum in het hoofd de- --

zer vermeld.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten---
zakelijk werd opgegeven, verklaarden zij eenpa- --

rig, dat zij van deze inhoud hebben kennis geno- -

men en dat zij op volledige voorlezing geen
prijs stellen.
Na beperkte voorlezing is deze akte door de com- -

paranten en mij, notaris, ondertekend.
E.J.P. Struijk; A.G.I.H.M.van Baar; J.P. Schmal.

-


