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STATUTENWIJZTGIWG

/

Op heden de twaalfde september
negentienhonderd tachtlg,
verscheon vooi mu, Mr. Rob Nuybcrt Kvte~aar,
notaris te knstordam:
mevrouw Ilendrica Wiesehaan, v~nnootschapsdirekteur, won’nde———te Khlversum (Noord—Holland), s—Gravenlandseweg 86 flat 52,
volgens haar verkiaring geboren te Rotterdam op achtentwin—
tig januari nogentienhonderd ~nentwintig en wedu’~e Va
de heor Arie 3ohannes van Schooneveld.
De komparante verklaarde in haar hoedanigheid van enig b
stuurslid en opr±chtstervan de stich~ing “Stichting van—-—-——
Schooneveld WiesehahnA met zotel te Ai~isterdam, opgericht bij—-akte de dato zevenentwintig september negentienhonderd drieenzeventig verleden voor notaris J.P. de Jong te Amsterdam,-—-te besluiten de statuten van die stichting geheel te wijzlgen en opnieuw vaBt te stellen als volgt:
NMI4 EN ZETEL.
ARTIKEL 1.
-1. De stiebting draagt de naam: Stichting van Schooneveld
Wiesehaa,.
2. ZIj is gevestigd te Anisterdam.
DOEL.
ARTIKrI. 2.
1. Het doel van de stichting is hot doen van uit1~oringen aan:—a. de nederlandse afdeling van do internationale orde:
—-

—-

“Souverelgn Order of ~ain~ John of Jerusalem” (met zetel te Stockholm, Zweden) en ingeval deze afdeling ten——tijde van mijn overlijden niet als afzonderlijke sUch—
ting mocht bestaan aan de Voreniging Het Nederland
Kankerinstituut met zetel te Amsterdam:—--——
b. de stichting: Stichting Algcmeen Ponds van de Unie
van de Soroptimistclubs met zetel te Amsterdam:
--

—
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andcre 1ictdAdigo~ culturee, sociale’ en wetenscha?pehike instellingen, die vallen onder artikel 24 lid I———Successiewet 1956.
Deze uitkerinqcn mnoeten 3eschieden in de verhoudirig v~,n:——-veertig procent
veertig procent
twintig proccnt.
2. hot bestuur kan besluiten in de sub I h’~doc~Ide vcrd~&.sIeutel wijziginq te brengen.
VERMOGEN £N GrLDMIDDELEN.
ARTIKEL 3.
Ilet vermoqen en do geldmiddeten bostaan ult:
C.

—-

-

-

-

-

-

-

~.
het blj dC’ oprichting atqe?onderde bedraq;
b. schenkingen. legaten en erfstellingen;
c. revenuen van vormogen van do stichting;
d. ~d1e andere baten en bijdragen.
BESTUOR.
ARTIKEL 4.
1. De leiding van de stic!~ting berust bij het bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit ~n of meer jedon en benoemt uit---zijn tnidder~ een voorzitter en desgewenst een secretaris---—en/of penningnieester
3. Voor do eerste ii’aal wordt het bestuur gevormd door de oprichtster, komparante voornoemdz
4. Na overijiden van do oprichtster wordt het bestuur benoemd-door do in artikel 2 onderi a en b genoemde instellingen-——-aismede door ilet Prins Bernhard Fonds in dier voe~c dat——--ieder van de drie benoemende instellingen et.’ gelijkaantal——
bestuursleden kan benoemen.
Indien ~en alduB benoemd bestuurslid defungeert zal in de——betreffende vacature worden voorzien door do rechtspe
soon, die het gedefungeerde bestuurslid heeft benoenid.
5. Het bestuur zal in het Huishoudelijk Reglement een roaster-van aftreden van de bestuursleden vaststellen.
Ee~ volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond--herkiesbaar
-

-

--

-

-
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6. He?. lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a. bij overiijdon:
b. bij faihhissemont:
c. indien cen bestuurslid onder curate1~’ wordt gestetd;
d. dcor bedanken;
e. door ontalag krachtens bes1u~t van het L’estuur, wolk
besluit moot worden genomen met twee/derd~ meorderheid--van het aantal stomrnen hetwolk door alle in funktie—————zijnde bestuursleden kan worden uitgebrachtg
f. bli aftrodon volgens voormeld rooster van aftredon:
g. blj hot bereiken van eon in hot I’uishoudelijk Reqiement—vaut te steilen leeftijd.
BESTUUI{SVERGADERINCEN.
ARTIKEL 5.
1. Het bestuut vergadort zo dikwijls do voorzittor of twee
andero bestuursleden dit wensen.
Do oproeping geschiedt schriftelijk met vermelding van de——agenda op eon in hot Huishoudehijk Roglement te bepale
tormijn door do voorzitter of door do secretaris.
2. Elk bestuurslid hooft rocht op hot uitbrengen van O~n stem.—
Eon bestuurslid kan zich in do bestuursvergadering late
vortegenwoordigon door eon daartoe door hem schriftelijk---gemachtigd medo-bestuurslid.
3. All. bestuursbosluiten wordon gonomen met voletrekte moorderheid van do uitgobrachte stemmer. in een bestuursverga—
dering waarin tenminste do helft van do in funktio zijndo———
bestuursloden aanwezig of vertogonwoordigd is. tenzij i
do statuten eon grotere stommonmoerdorheid is voorgeschre—
von.
In hot Huishoudehilk Regloment kunnon nadere bepalingo
wordon opgenomen over do wljze van atemmen on vcor eon re-

--

—

-

ioling in do gevallen, dat do stenwnon stakon.
4. Van hot verhandeldo in do bostuursvorgadoringen wordon no—
tulen gehouden door eon door do voorzitter aan to wijze

-
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persoon.
Do notulen worden vastgesteld door do volgende bostuursvergadoring en ten blijko daarvan gotokend door do voor—
zitter en dogen~ die ze heeft gehouden.
VERTrGENWOoRDICING.
AIlTIKEL 6.
I. Indien hot bes~uur ult moor dan ~n
lid beatacit,
wurdt de——Stichting in en buiten rochte vertogenwoordiqd door d
voorzittor tozamon met do secretaris
of ~n
dor andoro be—
stuursloden, behoudeiis hot verder in dit artikol bepdalde.-—.

-

-

-

-

-

2. BIj hot nernen van eon bcstuursbe~luit kunner-. cchter ook

~6n of twee bestuursloden (die goon voor?itter en/of socretaris behoeven to zijn) worden aanqewezcn om voor d
stichtinq op to treden ter uitvoerinq van hot betreffende——bostuursbosluit.
3. Indion eon ponningmoostcr in funktie is, ..al doze bevoegti—-zijn om alloen voar do stichting op to troden ~m t~e be
schikken over bank on girorokoningon of andore tegoeden----van do stichting voor de botalingon tot eon in hot Ilul
houdellik Reglew~ent vast te stellon maximum bedrag.
KOMMISSIES.
ARTIKEL 7.
Hot bestuur hoeft do bevoogdheid om voor specialc door hot bestuur aan to wijzen taken kommissles in hot leven te roope
on kan aIsdan do taak, do samenstolling en do bovoogdhodo
.van eon dergohijke kominissie regelon.
GELOELIJK BEHEER, BEGI~OTING EN JAARVERSLAG.
ARTIKEL 8.
1. Jaarlijks voor 64n november logt do penningmeester of eon--andero funktionaris die met hot geldelijk bohoor is belast,aan hot boatuur eon ontwerp—begroting voor hot komondo kalendorjaar ter goodkeuring voor.
2. Jaarlijks voor 46n juni maakt degono die met hot geldelijk-bohoor is bolast do 1~a1ans met oxploitatiorokoning, al
mede eon jaarvorslag over hot afgelopon boekjaar op.
-

-

-

-
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3. Doze jaarstukken moeten wordon gekontroleerd door cen door-hot bostuur aan to wijzen roqiater—accountant en worden na—die kontrolo met het advies van do accountant ter vastatol—
ling en goedkeuring voorgelegd aan hot bestuur.
4. Vaststelling en goedkeuring van do j~arstukken zonder voorbohoud strekt tot decharge van degono die hot geldelijk-——-behoer over dat jaar heeft gevoerd.
HUISHOUD~LIJK R~GLE?4ENT.
ARTIKEL 9.
1. tIet bestuur zal oen Iluishoudelijk Reglement opstehlen,
waarin bepahingen worden opgenomen met betrekking tot do in
doze statuten reeds genoemde onderwerpon~ die bij Iluishoud~,lijk Reglement nader uitqoworkt moeten worden.
2. In hot Iluishoudolijk Reglomont kan hot bestuur verdor regelingen on voorschrif tori opnemen, die naar do mening van
hot bestuur nodig of gewenst zijn voor do toepassing va
do statuton on ter bereiking van hot doel der stichting.
3. Do bepalingon van hot Muishoudeiijk Reglement mo’on niot——-in strijd zijn met de statuten on kunnon te allen tijd
door hot bestuur wordon gewijzigd of opgeheven.
STATUTENWIJZIGING.
ARTIKEL 10.
1. Voor statutenwijziging is nodig eon bosluit van hot be
stuur gonomen op do in lid 2 van dit artikol omschrove
wijzo en met inachtneming van hot bepaaldo in do leden 3———en 4 van dit artikel.
Eon statutenwijziging treedt oerst in werking nadat di
is vastgesteld in eon notartilo akte.
2. Net bostuursbesluit tot statutenwijziging moot worden gono—
men in eon bostuursvergaderinq, waarin tenminste do helft——van de in funktie zijnde bestuursledon aanvozig of vorte— ——
genwoordigd is, on aladan met eon meerderheid van twee/der—
do van do uitgebrachte stemmon.
Is in do eersto vergadoring hot voorgoschrovon aantal be—
stuursleden niet aanwezig, dan wordt binnon zes weken eon——-

-

-

-

-

—

-

—-
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tweede vergadering opgeroepon en gohouden.
In die twoede vergadering kan dan over do in de oer~t
vergadering v~iorgeste1de statutenwijziqing eon bestuur
bosluit wor~..en gonomon met. eon meorderheid van twec ‘dcrde--van do uitgobrachte stemnien, onqeacht hot aantai aazrde7iclc—of vertegenwoordiqde bestuurz4ckn.
3. Wijziging van hot in artikel 2 dozer statuton omschrevo
doel dor stichting, wijziging van artikol II lid 3 evonals-wijziging van hot ondorhaviqe lid 3 van dit artikol is
slechts rnogohijk na voor,,f qekrep~n qoedkcurinc door n~
vanwoqo do Minister van Pinancien.-—
OPHEFFING.
ARTIKEL II.
1. Voor do ophcffing van do stichting is nodig eon besluit
van hot bestuur, genomon op do wipe als c.mschreven in ar—
tikel 10 lid 2.
2. Bij hot bosluit tot ophoffing wordon tevens ~On of moor
likwidatouren aangewezen, hun bevoegdheden qerogeld en do--wijze van likwidatio vastgosteld.
3. Tovens bopaalt hot bestuur do bostomming van eon eventueci—batig hikwidatiesaldo dat zovoel mogehijk moot wordon aangewond voor do door do stichting nagestreefde dooloindon.-—Tot slot verklaardo komparanto nog, dat voormoldo stichting—--sodort haar oprichting goon aktivitoiten hooft ontwikkold e
-

-

•dat hot kapitaal van do stichting uitsluitend nog wordt g
vormd door hot door do oprichtstor bij do oprichting afge
zonderde bedrag van vijfhonderd guldon (f 500,-—).
Waarvan akte in mi.wut is verledon to Amsterdam op do datum——-in hot hoofd dozer akto vermold.
Na zakolijke opgave van do inhoud van doze akte aan do vorschenen porsoon, hooft deze verklaard van do inhoud van doze-—akte to hobbon konnisgenomen on op vollodigo voorlozing daar—
van goon prim to stoilen.
Vorvolgens is doze akto na boperkto voorlozing door do kompa—

-

:
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rante, oin mu, notaris, bekond en mij, notaris, ondertekend.-(Getekemdh H.v.Schooneveid, R.lljCetelaar, notaris.
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