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AFSCHRÏFT

OPRICHTING STICHT]NG
9E28Bl3 FW/aa

Op vi j f  en twint ig
schenen voor mi j ,

apr i l  negent ienhonderd negent igr  v€L-

mT PETRUS ANTONIUS JOHANNES MARIA MEUI, íESE
notar is ter  standplaats Apeldoorn:
1.  

JOH_ÀNNIS l l l lELmUS f ,oHlueNNr Eês€êrch medewerker,  ge-
boren te Qrst  op acht en twint ig augustus negent ien-
honderd acht en dert ig,  volgens zi  j  n verklar ing \ Í i ro-
nende l larkendoel  45, 7339 JA Ugchelen;

2.  cèRI jA L{]rFL zvuER, zonder beroepr geboren te Tj imahi
(  rndonesië) op zeven en twint ig januar i  negent ienhon_
derd negen en veert igr  volgens haar verklai ing wonen-
de Poortersveld 407, 7327 AL Apeldoorn,  gehuwá met
Fl ip Makkinga - : - - - - - -

De comparanten verklaarden bi j  deze akte een st icht ing
in het reven te roepen en daaivoor de volgende statuten
vast te stel_len:
I . laam, Zetel  en Duur
Art ikel  1
fTêJEcht ing draagt de naam: srrcHTïNG DERDE HANDs. -
?.  Zí j  heeft  haar zetel  in de ge __
3. De st icht ing is opger icht  vóor onbepaàlde t i jd
Doel
Art ikel  2
fT; f f icht ing heeft  ten doer in wereldwi jd verband €Dr

in de ruimste z in des woords, hulp te bieden met name
aan derde wereldlanden ongeacht geloof of  pol i t ieke
overtuiging op het gebied van de gezondheiás- en wel-
z i jnszorg,  opleiding en kennisoverdracht en voorts al_
hetgeen met een en ander rechtstreeks of  z i jdel ings -
verband houdt of  daartoe bevorder l i jk  kan zí3n, aÍ les
in de ruimste z in des woords. - - - - - :

2.  De st icht ing t racht haar doel  onder meer te verwe zen-
l i jken door:  - - - - - -
ê.  grat isT of  tegen zo laag mogel i jke vergoeding,

goederen te verwerven en Ler beschikking te ètet-
len,  welke direct  d ienst ig z i jn aan haar doel ;  ___

b. overdracht van goederen aan organisat ies,  d ie het
transport  naar derde wereldlanden verzorgen;

c.  samenwerking met personenr wêrkzaam in- ór ten be-
hoeve van ontwikkel ingsgebieden

Vermoqen
Art ikel  3 ------;--Het vermogen van de st icht ing zar worden gevormd door:  -

schenkingen, erfstel l ingen en legaten, --- - - -
donal iest  - - - - - -
subsidiest  - - - - - -
a l le andere verkr i jg ingen en baten. -a----

Bestuur ----- -



;
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Art ikel  4
1.  Het bestuur van de st icht ing bestaat ui t  tenminste

vi j f  leden en wordt voor de eerste maal bi j  deze akte
benoemd. Het aantal  leden wordt -  met inachtneming
van het in de vor ige z in bepaalde door het bestuur
met algemene stemmen vastgesteld

2. Het.  bestuur (met ui tzonder ing van het eerste bestuur,
waarvan de leden in funct ie worden benoemd) k iest  u i t
zí3n midden een voorzi t . ter ,  een secretar is en een ---
penningmeester.  Het bestuur kan een tweede secretar is
en tweede penningmeester benoemen.
De funct ies van secretar is en penningmeester kunnen
ook door één persoon worden vervuld.

3. Bi j  het  ontstaan van een (of  meer) vacature(s) in het
bestuur,  zul l -en de overbl i jvende bestuursleden met
algemene stemmen (of  zal-  het  enige overbl i jvende be-
stuursl id)  b innen twee maanden na het ontstaan van de
vacature(s) daar in voor
(  of  meer) opvolger(s)  .

z ien door de benoemino van een

::2'.

4. Mocht(en) in het bestuur
of  meer leden ontbreken,
best.uursleden, of  vormt
stuursl id niet temin een

om welke reden dan ook één -
dan vormen de overbl i jvende

het enige overbl i jvende be-
wett ig bestuur,  behoudens het

bepaalde in art ikel  7.
5.  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor

hun werkzaamheden. Zí)  hebben weL recht op vergoeding
van de door hen in de ui toefening van hun funct ie ge-
maakte kosten.

Bestuursverqadgr inqen en bestuursbeslui ten
Art ikel  5 -------T; ÏË-Testuursvergader ingen worden gehouden te Apel-

d oorn .
2.  Ieder

houden.
Vergader ingen zul1en voorts te lkenmale worden gehou-
den, wanneer de voorzi t ter  d i t  wensel i jk  acht of  in-
dien één der andere bestuursleden daartoe schr i f te-
l i jk  en onder nauwkeurige opgave der te behandelen
punten aan de voorzi t ter  het  verzoek r icht .  Indien
de voorzi t ter  aan een dergel i jk  verzoek geen gevolg
geeft  in dier voege, dat de vergader ing kan worden -
gehouden binnen dr ie weken na het verzoek, is de
verzoeker bevoegd zel- f  een vergader ing bi jeen te
roepen met inachtneming van de vereiste formal i te i -
ten.
De oproeping tot  de vergader ing geschiedt -  behou-
dens het in l id 3 bepaalde door de vooyzi t terr
tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping
en die der vergader ing niet  meegerekend, door middel
van oproeplngsDrreven.

half jaar wordt  tenminste één vergader ing ge-

3.

A

5. De oproepingsbr ieven vermelden,
t i jdst ip van de vergader ing, de

behalve plaats en
te behandelen onder-

werpen.
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6. Zolang in een bestuursvergader ing a1le in funct ie
zi jnde bestuursleden aanwezig zí3n, kunnen geldige
beslui ten worden genomen over al le aan de orde ko-
mende onder\^rerpen, mits met algemene stemmenr ook a1
zí1n de door de statuten gegeven voorschr i f ten voor
het oproepen en houden van vergader ingen niet  in
acht genomen

7. De.vergader ingen worden geleid door de voorzi t tey --
van het bestuur;  b i j  d iens afwezigheid wi jst  de ver-
gader ing zel f  haar voorzi t ter  aan.

B. Van het verhandelde in de vergader ingen worden notu-
l -en gehouden door de secretar is of  door één der an-
dere aanwezLgen, door de voorzi t ter  daartoe aange-
zocht.  De notulen worden vastgesteld en getekend
door degenenr die in de vergader ing als voorzi t ter  -
en secretar is hebben gefungeerd

9. Het bestuur kan ter vergader ing al leen dan geldige
beslui ten nemen indien de meerderheid z i jner in fun-
ct ie z i jnde Ieden ter vergader ing aanwezig of  verte-
genwoordigd is.
Een bestuursl id kan zich ter  vergader ing door een
medebestuursl j .d laten vertegenwoordigen op over leg-
ging van een schr i f te l i jke,  ter  beoordel ing van de
voorzi t . ter  der vergader ing vol_doende r  volmacht.  Een
bestuursl id kan daarbi j  s lechts voor één medebe-
sLuursl id als gevolmacht igde optreden.

10. Het bestuur kan ook bui ten vergader ing beslui ten ne-
men, mits aLle bestuursleden in de gelegenheid zí1n
gesteld schr i f  t .e l i  jk ,  te legraf  isch of  pèr te lex hun
mening te ui ten.  Van een ald.us genomen beslui t  wordt
onder bi jvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretar is een rel_aas opgemaakt,  dat  na mede-onder-
tekening door de voorzi t ter  b i j  de notulen wordt ge-
v oegd

11. reder bestuursl id heeft  het  recht tot  het  u i tbrenqen
van een stem.
Voorzover deze
voorschr i  iven
met volstrekte

statuten geen grotere meerderheid
worden al le bestuursbeslui ten genomen

meerderheid der geldig ui tgebrachte
s temmen

),2.  A11e stemmingen ter vergader ing geschieden monde-
l ing'  tenzi j  de voorzi t ter  een schr i f tef i jke stem-
ming gev/enst acht.  of  één der stemgerecht igden di t  - -
vóór de st .emming ver langt.
Schr i f te l i . jke stemming geschiedt bi j  ongetekende,
gesloten br ief jes
Blanco stemmen worden beschouwd als niet  te z i in ---
u i tgeb racht --- : - - - - -
In al le geschi l len omtrent stemmingen, niet bi j  de
statuten voorzien, besl ist  de voorzi t ter .

13.

L4.

Fe-sluufslevoeqdheid en verteqenwoordiq inq
ArttKet b ------
f  Hem;stuur is belast  met het best.uren van de st ich-
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3 '  De leden van het bestuur zí 'n verpl icht  een authe":- :

t ing
2 '  Het bestuur is bevoegd tot  het  s lu i ten van overeen-Komst 'en tot .het  kopenr V€rvreemden of  bezwaren van --
^ registergoederen.
3 '  Het bestuur is niet  bevoegd tot  het  srui ten van over-eenkomsten, waarbi j  de st icht ing z ich aIs nor j  o i  ___hoofder i jk  medeschuldenaar verbindtr  z ich voor een -_derde sterk maakt of  z ich tot  

" . [urÁuidste]1ing vooreen schuld van een derde verbindt:-______
Àr+iL^l  1rrr  urÀ9f
3.-- | -ue st lchtrng wordt in en bui ten rechte ui ts lu i tend ver_tegenwoordigd door twee gezamenl i jk  handefende bestuurs-leden.

Art Íkel  B ------
- - - - -Het bestuursl idmaatschap eindigt :
d"gf  over l i jden van een bestuuis l id,  b i j  ver l ies van hetvr i je beheer over.  z i jn vermogen.,  

.  ? i j  schr i f te l i jke ont_slagneming (bedankenÍ,  
" i=n, .á" 

Ër j -ónrJrug op grond vanart ikel  299 Boek 2 van het Burgerí i i [  I , ietboek.
Boekjaar en jaarstukken
;rr t rKel_ E__
;*r-o nec ooeKJaar van de st icht ing is gel i jk  aan het ka-lender iaar.
2 '  Per heÉ einde van ieder boekjaar worden de boeken derst icht ing afgesloten. DaaruiÉ 

"o.ààn'door de penning_meester een balans en een staat van bat.en en lasten -over het geëindigde boek jaar 
"pg*Àuui. r ,  

wet_ke jaar_stukken binnen zes maandén 13 iËi ; ; ; ' "un her boekjaaraan het bestuur worden aangeboden. :______-
3'  De jaarstukken worden door-het bestuur vastgesterd.  _
lur  lg*?nFArt ikel  10r__#-r  '  Het bestuur is bevoegd een reglement vast  te stelr-en rwaar in die onderwerpón worden"g.rég"fO, welke niet  in
.  9u:"  statuten zí1n vervat _:______
z.: : : ' í :grement mag niet  met de wer of  deze sraruren inèL.LrJ( l  ZLJn
1 rrr '  Her Destuur is te a1len_! i jde bevoegd het reglemenc -
,  : "  \ í l " igen of  op te heffen :-______
'r  '  up oe vastster l ing'  tu i  j l ig ing en ophef f  ing van het --reglement is het bepaarou- in art ixàr rr  1 id 1 van ---oepass i  ng .
9ta!utenyr i  i  z io inq
Artrkel-  11r#
-r  '  Het Destuu. 

i= bevoegd deze statuten te wí7zigen. Hetbesluir  daarroe moet worder g; ; ; ; ; i "mer argemenestemmen in-een vergader ing, waar in a1le bestuursl_edenaanwezig of  vertegenwoordígd zi jÁ) zànoer dat in hetbestuur enige vacature bestaat.
2 '  De wí3ziging moet op straf fe van niet igheid bi j  nota-r ië1e akte tot  stanà komen
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t iek afschr i f t  van de wi3ziging, alsmede de gewi Jzíg-
de statuten. neer te leggen ten kantore van rrèt  open-
baar St icht ingenregister,  gehouden door de Kamer van
Koophandel en Fabr ieken, binnen wel_ker qebied de
cl .  inht- i  n^ h---  á^!^1 L^^cLiaar zetel  heeft .

9ntQin9ing en veref feninq
Art ikel  12
reTEtuur is bevoegd de st . icht ing te ontbinden. op

het daartoe te nemen beslui t  is  hei  bepaalde in art i -
ke1 11 l id 1 van toepassino

2. De st . icht ing bl i j f t  nu haaÉ ontbinding voortbestaan
voorzover di t  tot  veref fening van haar vermogen nodig
is.
De veref fening geschiedt.  door het bestuur.
De veref fenaars dragen er zorg voor,  dat  van de ont-
binding van de st icht ing inscÉri jv ing geschiedt in
het register,  bedoeld in art ikel  t t  f iá 3.
Gedurende de veref fening bl i jven de bepal ingen van --deze statuten zoveel  mogel i jÉ van kracir t
Een evenLueet bat ig saldo vàn de ontbonden st icht ing
wordt zoveel  mogel i jk  besteed overeenkomst ig het ooór
van de st icht ing

7. Na af loop van de veref fening bl i jven de boeken en be-
scheiden van de ontbonden st icht ing gedurende dert igjaren berusten onder de jongste,rereÉfenaar.

Slotbepal ingen

^

6.

Art i .kel  l3

i

In al le geva1len, waar in
niet  voorzi .en,  besl ist  he
Tenslot te verklaarden de
het bepaalde in art ikel  4
eerste maal tot  bestuurde

zowel de wet als deze statucen
t  bestuur.
c ompa ra nte n ,

leden 1 en
rs van de st

ter  u i tvoer inq van
2, dat voor de ----
icht ing worden be-

de comparant sub I  a1s voorzi t ter ;
-  Fr ips.van.Vogrneburqr geboren te rs-Gravenhage op ____

achttren ;uni  neqent ienhonderd veert ig,  wonende Kl ing-
makersdonk 17, 7326 GA Apeldoorn als ! .cretar is;

-  Fl ip M3kkinqa r  eeboren t .e Hardenberg op zes en twint ig
september negent ienhonderd acht en veert ig,  wonende
Poortersveld 407 |  7327 AL Apeldoorn als pónningmees_
ter i
de comparante sub 2 als tweede secretar i

r  geboren
ven met negent ienhonderd twee en dert ig,
Schel lardweg 37, 6BG2 ZB Oost.erbeek als

n namÀ .

n i  ngmees te r .
De comparanten zi jn mi j ,  notar is,  bekend.

S;

te Ut f t  op ,"1
wonende

tweede pen-

I jAARVAN AKTE in minuut is ver leden te Aperdoorn,  op de
datum, in het hoofd dezer akte vermeld
l ' 'Ja zakel i jke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen eenpar iq verkl-aard van de in-
houd van deze akt .e te hebben kenÁisgenomen en op vol le-
dige voor lezing daarvan geen pr i j "  Ée steI len.



Vervolgens is deze
co$rparanten en mi j ,
; f -n.  Pohlmannr C.L.
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akte na beperkte voor lezi .ng door de
notar isr  ondertekend. --- l - -
Makkinga-Zwíer; p. Meuwese
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