
RW \AM \2007.001364,01

O}RICHTINC STICHTING

Hedcn, aclrt auelsLus rNceduizmd zevci, vsschmen voor m1j. Mr Johannes Meia _

r.mp'uh no'r. gcver'sd'e HÈaeo o'O\en'!el) ,. - -
L de heer JosEPtlUS THEODoRUS MARIA vAN ALEBEEK, wonende ?523 Rx

Enschede, Hunzesl!@l 20. sebore.le Amslddan op achtlien oklóber '.--_
nesentiènhondord zesenveenie, Paspooí nurner NG7613062, afgcgelen te Enshede

op uchr jtrli tweeduizend vier, tnms onsehu*d en niel s*cislÉerd àh paíne! in de

/in \M her ee-e8nkeenl Pdn(hap. .

2. memuw GERDINA ALBERTA MARIA JOSEPIIINA KLEINMEULMAN, -...

wonendc 7631 AB Ootr.ssun, Denel<ampdl$al 5I , eeboleí lc Gouda op

Íegmmt*inlis nraan negenlicnnonddd viercnlijnic. pdpóoí nunmq NF042813 8. '
afgeg€len te Dinhellaíd oP zesmtwinlig augustus tweeduizcnd drie, thans ongehusd

en nict sereshtreed ah partner in de zin vd het sqesisteerd Partne$chap. - '...-'-.-'
De corptrmlcn vsklurden b! deze akte een íicntins op le nchtcn en daaNoor de -.---
\olgdd! qarnm ,rn e relcn
N,rmèíZerct
11!sll
l. De stichting draagl de nrd: Sti.hlinqSuccc§vol Ondemenen _------_
2. ZL hecP r,à' 'c'c.'r d<-meme Ín.chcdc
Doè1, Geldmiddclcn

st:
L De §ichtine heen len doel: .--___

a hÈt bevorderen vaí het succes van o.ganisatics en ondm@insfl. In het - ..--
bljzonder lrel beseleldcn ,an íaftendc obdenemes door hel loep

lim íappo syslem, alsnede h€t veÍbctcren vo de bmodisde commumcstic en

ter qel/!n a' deo.dememer '-___'
b. ner venichlen ve alle vedere hddclin8en. die trot het vorenstaande 

'n 
de _' _

ruiníe zin veómd houden ol dàartoe bevodql,jk lonDen z'ji -..._-'--.- _

2. De sticntine tdcht h3d doel ondd necr te venvezenliiten door het gevm van _

ruFlssentr e,i18f. .,

I De seldmiddelo welke nodig zljn om het doèl van de slichlin8 të kumo
\ea ellr lel, .e.ntg de \.rl rg ri. -
a .ubqdituel Jora,'esr

b c'..rell 6r lce...o el .'hrllnsen.
c. ovense bronnen. daarondo mede begepcn rergoedinem die voor de hicrboven

smo5o. aJi\i e er 
^l.en 

§orJ. 
' 

bcrao'd

&vuur



rli!!-l----- -
l. Hct bestuur vsn de stichliíg bestaat un tm minslc tNee leden. Het ental bèstuualedm

wodt - met inachtnening vàn het in d€ vorige znl bcpaalde doorhelbestuurÍet --
élEmene. emmr !.neereld

2. Het b€stuur (het uilzóndaing vm het seule bestuur. waaNd de leden in tunclic ---
wodnbmomd) kiestunzilnnidden ea voozitter, een secretd
pénni.gneest€r. De tuncties van sccrelaris en peóíingme4ter kunnm ook door és -
lieBoor woÍdr rcmld ...,.... .

3. Bestuusledcn worden benoemd voor o.bepaalde {d Bij tcr onhtam !e een (or
m*0 vrcaturcG) in het bestuur. zullèn de overbl,jvdde bestuurslcdcn met alsemde
stcmmen (ofzal het enigeolerilijvende6€stumlid)bim€n twe nalnden na het - -

ontstaan vln de vocalure(9 dàrin voou ien door dc bcnocmins vsn een (of heer)
op\olserCr

4 Ingelal ve éà ófm*r vacàtures in hsi b€stuur vomcn de oveólUvende

bsluurslcd€n, ofvomt het oveólijvende besluurslid, en wertig sàmengesteld ---.-
b6toLr.

5. De b€stuuEledq senieten sed belotung vooi hun wdkzaamneden. z1t hcbbcn wel -
reclrt op vergoeding lan de door he. in de uitoefeíine vm hun tunctie smaakle ----
Lcna

&lq-cI!:l4eCsdlrq

l. Dc beíuursvasaddibaen wordetr sehoudo ter piaalse in Nededand ak bij de

oprocprrEbftaald. -------.
2. I€da kalenderlsartaal wordt ten minste étu versadenns sehouden
l. Versadenngen allen vooís telkemale woden gehoudeí, wMeer ééí van de - -

bestuuNleden da.oe schinelijk m onder nauwk€urise opeave va de tè behMdele.
puflen de oproepinc dofl

4. Dè óÈoeping tot dè vdgàdding geschièdt rm dinsrè zèvèn dàgèn revoren, de dag vm
dc oproQing cn dic van dc lcrgadfting nict mcceerckcnd, door middcl ve ..-......-
oprocping§brcvtr. --------

5. De opDepinssbrievcn vemelden. beha lvc plaats en tij dstip van dc vcrsadcrhs. d c tc

belrielen o 
'detuean6. zólmg in èe. bestuuGvoraadenns alle in tundie zÍnde bestuuNleden lanrveziszUn,

kunnm geldiee besluiteí woiden Cenomen oví alle d de ode komode
ondetre,lm, mits mèl algme.€ sldreni ook !l zijn d€ door de statuten sesevm
loorschriftm voor hcl oprocpcn mlouden vàn leicaden.cd niet jn aclrt senomer.



v

7. De vèrgaderingfl worden eeleid dooÍ de loou inai bÍ diens aÀlezisneid !.ozisn de

oanvez Cm ze'linde l.'d'lev de.erg,dnins. __'
8. Van het vEbandelde in de vdsadenngo worden notulm gchoudfl dooÍ de smrctarh

otdoor één vm de ddde aanwezigen. door de voozitter vm dc versadding daartoe -

aMgezoch. De notulo wordm vastgesteld eD getel(end door desenen, die i. de ..--.
vr8aderiDs als voozittcr or s4retans hcbben setungenl ----

B.{utr.!besluiten
Ar lelr --.

L H€t b6tuur k@ id v€rsadedng allcm dan seldige beíuilen nemo lndicn de

needqhe,d !à6 do in tundie zljnde beíuurslede. ld versadedíg aànwezie of
\eneg ioo'd.gd is

Em bèsruuslid km zich tcr vdBsdenns door een ander bestuwlid lalen _ .-"--_
venegeíwoordisen op ovene8Ains lan eeí schnflelijke, ter boordeling van de -...--
voorzitLer vm de vdgad@n8 voldoende, volnacnt. Een bestuurslid kan dadbij íechls
.uo' i.1"1der ber '6 'o " 

§ sevolmrc\r'CdeoDueden .,......
2. Het bestuur kan ook buirm leraadqios bsluilcn nemm, mits alle bestuuGlèden in dc

Celegenneid zijn ssreld schrineljk, al dan niet per eois tel*omnunicdtiemidd€l, hun

mding te uilen vÀn em aldus senomei bsluil Nodt onds biivoesina vaD de ..--.-
insètomon anlwooden dóor dc seretaris om relaas opseràart, dal na mede

ondèdekmins door de loorziíq brj d€ nótul€n wordl geloeed .---_

3. Ieder beíuuBlid heen het rechllot hel uitbr€ns€n vd één slem. -.-
voor zover dse sututen seeD srolíe noodsheid vooschrijven voden àlle '.- _ _-

lesuursbesluiten genomen Del lolstrckl€ nerdeóèid rm de geldig uitgebracbte -

4, Alle stenmingen td versadnng Sescnieden nondelins, teMÍ é@ bcstuuNlid vóór de

icïmilg eff §c hflel'ke idn nC .erldd:
Schinelijkè §enmins seschiedt bij onsetekende, gesloteD b!c!cs. -- -.

r Rlancó stcmma woÍd€! beschouwd als nlet lc ziil uitgebràchl. ---
ó In llle gBchillen oDror ímminseq nietbl de sidlulo voorzien, beslst dc -_-_

\oo', re'vm oe rdeèdenlc.

Be{uurrbero.qdhcid -
3íLel6 --.,-
l. Hd oertuL-'' be. r m(r le. be)r ue r var oe. ncir' 1S. --
2 Het b6tuu n bevoegd te beJuncí tot net aansaM van overefikonstcn tot

vdkrljgins, !ffeemdins cn bezwei.s vd regisisgoederen --._'.'.
3. Hct bcstuur h niet hsoegd te bcsluilen lol hèt àan8am vdn ovdcenkonNten, waebij



de slichli.g zich àls bore ol hoofdcljk medeschuldenuÍ yeÈind! zich voor co derde

sterk aaakt ofzich iot zekedreidslellinc voor eo schuld !m een eda verbindl, lcDzij

nct bcsluitwordt senomen met dgmene stemmó vàn allcin tunctie zijnde

b6toLríeden
4. Edstellingen tooeen slechls o.der tet voorccht van boedelb6cMjvinc solden

4Jntddd

It4sssE:-9qd!s!4
\.'\e'.-------------
l. he. be§(r \eaegei\oo.diC- de .1l "rB
2. De vcíesenvoodiginssbevoegdheid kontrede toc Mn lwcc Eezamedllk --'.'...-

\s, dc'c' dcbci, tr.l.dcl
l. Het besuur len volmacht vdloícn aà. één ofmcd b€stuursleden, llsook am deÍden,

on de stichli.gbiníeí de grenzen van dievolmacht tc vcrtcecnNoordisen.

Éi!d!-Us:qJi:!id4ë§s&È
{r liels .- -,....--------
I-e beruutrl dïaaL-tàp vm ee 

' 
be§.Lur.hd ei 'sr: ..,

b. wanDes hij het mle beheq over zijn v€mosen vqliesti
r Joo' .rl-ae Uke or\he' m'1e 'r.d.r(q i.
d. door ónlslag hèm !€rl*nd doarde gezarenlllke ove.ige6esruuBledenr .--.-'-.-----
c. door ontslàe op Brond van artikcl2:293 Buistrlljkwctbock.

EÈ!:i!3!-!ai!4$!:!4 -
AíiLelo.-. .

I Het boekjad lan de íichlins is gelík dn het kalenderjad
2. Perhèr èi.de vàn iedr boekjaar qorden dèboèken vd de sticlrting afa€íoten

Daarun worder door her bestuur eo balads e. een staat vd baln en laslo over bet

eeëi.digdeboetjàrópgmà,lr, welke jM6l kkénveruolgdsdoorhètbestuur -
§ordcn và.r8cq! d. .-. -.. . . - .

Bjc!4!!!
AnÀslq - ---.------...
L tlet bestuur is bsocsd cm rc8lemeni vat te srellen, Nàrh die onderwe.pen BoÍle.

seEscld, dic naaÍhct oordeel ! r hel bcstlur (mdoc) iogcliíC 6ehoevm.

2. Hd reglhent mag niel mel de wer of d*e sraturm in srÍJd ziii. --------------'---- -----
I Hel beÍuur is t€ allen lÍde beyoesd hel Eslement tc sijziscn of op rc hcffcn. ...'--.-.
4 Op dc vaststelling, wijTjging en ophefing van her reslement h nct bepaaldc in àÍikcl

ll 'd I \"1rocptu.' rC



S!E!!!!!!!!!ci!À'
Aíikel ll -

L Het bestuur is bevoegd deze statutcn te *ijzism. Het beíun daanoe hoel Nod$ '.'
genomen met dgme.e slnDer i. ccn versadring, wmrin alle beíuDsledcn '
aanwqig ol veíc8enwoordigd zij., zonder dBt in hel bestuur enige vacature b6taal

2. De wrjzigi.g moct op stl!tre ve nietieheid bij noffiëlc ake tot íand komcn. leder

besluu4lid aazoMe ijk is bevocgd de desbetE$ènde alde teverlijdo .._--''-.
OtrlbidinE er \.rÍÍÍenirt .-
3!.ilel l_ " "_ _"

l. Herbeíuur is bevoesd de stichtingte ontbindcr' Op het daaíoe tenemen besluit h .-

he' bepàaldc in aírLJ ll l,d I "e roeD4s 
' s ' --- '

2. De íichling bhjn na had ontbindins vooíbesbm voor Dlq dil rot veretrening lan -

hd' \PÍoeennodisN ----...
3. Brj de ontbindins van dè stichtine seschiedt dc vdeffenins door hel bestuur.

4. cèdure.dc de verefloing blijven de bepalineen van deze staiutcn zoveel moselijk van

ldchl...,.
5. Em ovqsclor na vdefenins wodt uitgck€erd zoah door d€ veretrenlds le belalcn. _

6, N a afloop un de veroifening blij !m de bo ekm en b escheidcn van de oi lb oid c. _-..
sichtine sedurendc tien jaren btusten ondcr de door de vtrerenads !a tè wlzen -_
peroon

S!sÈsÈI!cÉ!
M kel Ll
Ií allc sevaUen, waànn bwel de wet als dcze statuten nict voozien, bedist hel bestuur'

alrke'l4
Dc eede bestuunledcn wordeó bij dc ake van opnÓtins benoend .-....---
§!s!lÈ!I!4lsa ----'
IelJoíe.e"'d.'dm de omp.m'cn: _

I lorbeí' tr.ledc1 vu o. q',l''ilg,irnbenoend:'
- senoddc he€r mÍ. irs. Josephus thcodorus M.ria var Àlebeck als voou itld; -
- Cenomde meuouw GerdiD Àlberl, Mrria Josephina Kleiímculm'n ah '.-

\4fl d rs el pennilcnec§.e-:

2. Het eestcboekjaar!dde stichting eindisl op ééneídcíisdecembèrl$ccduizend _

IDENTIl TI I CO\IPARAATE\
De cónpdanlen ziji mij. nolads, bekmd en de idmtitcit lan de compamnlen is dÓor mrj. -

.ottrls. aÀn de hdd !à. de hiePoor aenelde en daàrtoe besidde documenten _---_



wÀÀRvÀN aKTE in mi.uut is verled€n ie H€íselo op de dalm als in het hoofd vtu

\è.r3!. eld.

§I OI BLP4LI\G
De @mpdmtm le*ladden h mij, 6olris. ccn loelichtinc op de inhoud vM de ----
ondefiavis€ akte te hebbèí ontvmsd en door mij, nolaris. tè Tijn gew€za op de 8§ol8en
vm de ondeÀaviee alft en gavm leryolscN te kenneó dat een m andq ovtredtomstis
hrbedoe|ns'rópcere d

dèlè [,.' vm.ld --.--- .

Nazakcliikc opgavc van de inhoud vaí d@e akte aa. de comprmtenhebben deze __ .-

enpdis verklard van de inhoud !,n dè àlte te hebben ke.nis scnomen en op rollediee .-

\oorle,,nsdlnd e.tr p'.! e{Jlcr. ----,.-.....,
vwolse.s È dezo àlte na beperkte voorlczins door de codpd&len o mij i nólarisi ..---
ondenekendom '
(volgt oídeiiekcnnrs dool omp anletr en nolan,

UITCECEVEN VOOR AFSCHRIFT


