Afschrift

Voor:

SKB4Gambia

Winterswijk
tn

*

akted.d.: 2juli2012

q

Doss. 2012O45265HH
OPRICHTING STICHTING

Oostrik, notaris te
Heden, twee juli tweeduizend twaalÍ, zijn voor m'rj, Mr Erik Jan
Winterswijk, verschenen: ----------i. r"uror* Carla Bernarda Maria Bleumink, wonende 7156 RK Beltrum, gemeente

Berkel]and,Zieuweffiibergenachtoktobernegentienhonderd

en gehuwd met
Jrià án zestig tOS-ró-1g63i (natËnaal paspoort nummer NY0911945)
de heer Wilfried Mathias Maria klein Breteler; --*--63,
z. mevrouw NoelÈ Navis, wonende 7p:2 AH Aalten, Dinxperlosestraatweg
(24-04-1981),
geboren te Aalten viffi-nuintig april,negentienhonderd een en tachtig
p-artner;--geregistree.rd
[nationaal paspoort nummer NfóCó.l.lg8), ongehuwd
-Maria en.geen
AP
wonende
.7131
3. mevrouw fneodóiá HenOrika Jacoba
Wièqsers,
geboren te Noordoostpolder
Lichtenvoorde, gem
(nationaal paspoort
(25-07-1962),
juli
2èstig
en
negentienhonderd iwee
éí t*intig
Gertrudis Maria
"Ui
nummer NVDppgzC?) en gehuwd met de heer Màrcellinus Johannes
Weelink.*en daarvoor de
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten
volgende statuten vast te stellen:
Naam. Zetel en Duur
nrtit<et t
tl-Oe sti chti ng d raagt de n aa m : " Sti chti nq S KB.4gam b a". ------------2. Zij heeft hàar zetel in de gemeente Winterswijk'
3. Dê stichting is opgericht voor onbepaalde tijd'---i

Doel--------;%-.-

n

tt-if

1.

f Z -'--*-------van de
"
stichting heeft ten doel: het op geheel vtijwillige basis verbeteren
De
voor
het
en
Gambia
in
kwaliteit van de zorg in het General Hospital serrekunda

voormeld ziekenhuiJbehouden van de ter plaatse opgeleide artsen;
houdt of
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks óf zildetings verband
daartoe OevorOeltijt< kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.---van
De stichting trachi haar doel onder meer te venrezenlijken door het vezorgen
van
medewerkers
door
trainingen
operaties ii, en het aanbieden en veruorgen van
Hospital
General
het
het Streekziekenhuis Koningin Beatrix ie Winterswijk aan
het
Serrekunda, het vezorgen van voorlichting op het gebied van hygiëne'
gebied
van
het
verzorgen van onderwijs-en het verzorgen van ondersteuning op
in de
jaar,
wel.eens
per
dan
eens
de
sticnting
automatisering. Daarnáast tracht
Streekziekenhuis
het
van
team
èen
twee jaar, dan wel zo vaak als mogelijk,
Koningin Beatrix het General Hospital serrekunda te laten bezoeken.
Vermogen-

Z.

nrtit<et

S

Het vermogen van de stichting zalworden gevormd door:------subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten'---

-

Bestuur--ArtlGla.--

1.

(3) leden' "*-:----Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie
voor de eerste maal
Dit bestuur *oàiin-àt*iikiig van het hierna in lid 3 bepaalde
bij deze akte benoemd'------

w

2.
3.
4.

de vorige zin bepaalde - door
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld'
waarvan de leden in functie
Het bestuur (met uitzondering van het ee-rste bestuur,
een secretaris en een
worden benoemd) kiest uit-zi1n rriocen een voorzitter,
en de functies van
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester
peisoon worden vervuld'
penningmeester en voorzitter funnàÀ óof door één
het bestuur' ln vacatures
De bestuurders worden berrconrd-ón geschorst d.oor
moet zo spoedig mogelijk worden voorzien'-t'tjd.
De bestuurd"rr-*oroin benoemd voor onbepaalde.
in het bestuur, zullen de
vàiature(si
B;1 het ontstaan van een tot ÀÀàtl
het enige

S.

6.

;----

(of zal
overblijvende bestuursleden *"ï-áígtt.n" stámmen ontstaan van de
het
na
overblijvende bestuurslid) Oinnen twËe maanden
een (of meer).opvolger(s)'--vacature(s) daarin voozien door de benoeming van
eén of meer leden ontbreken'
Mocht(en) in nêt bestuur om weká tÀà"n daà ook
enige overblijvende
dan vormen Oá- óverblijvende Oestuursleden, of vormt het
in artikel 7.-"bepaalde
het
bestuurslid niettlmin eeá wettig beituur, behoudens
Zij
werkzaamheden'
hun
v.oor
De leden van het bestuur geni"ten-óË"n b"toning
functie
hun
van
uitoefening
i-n de
hebben wel recht op vergoeding ván Ë" Ooot hen
gemaakte

kosten'

:---"-- - -:ï--------

Besiuursvergaderincen en bestuursbesluiten

-----""-

Artikel 5

worden gehouden in Nederland' in de
1. De vergaderingen van het bestuurheeft'
gemeenle waaide stichting haar zetel
vergadering gehouden'---2. leder kalenOerfwartáat woiOt tenminste eén
worderi gehoutón' wanneer de voozitter
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale
andere.besiuursleden daartoe schriftelijk en

4.

dit wenselijf aÀi of indien één dèr
aan de voorzitter het
onder nauwkeurigè àpg"u" der ie behandelen..punten geen gevolg geeft in
verzoek richt. lndien de voorzitter ààn een dergelijk.verzoek
binnen drie weken na het
dier voege, dat'"de vergadering fan worden gànouOen
roepen met
ve'oek, ifde verzoe-ker oevroegà ze6 eeri vergadering bijeen te
de vereiste formaliteiten
inachtnêming van
-ioi-o.
vergaoering geschiedt schriftelijk door de secretaris,
oproeping
De
en die der vergadering niet
tenminste ="u"n'áàgËn t"uoï"n, Oàïai è"t optoeping

-----

5.

b.

meegerekend.
van de vergadering'
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip
-"---.-.----.* --.--'de te'behandèlen onderwerpen'
bestuursleden aanweag
Zófànó ir een Oestuursvergadering.alle in functie zijnde
aan de orde komende
alle
genomen
ovèr.
zijn, kunnen geldig; óèsfuiíen woiden
de door de statuten
zijn
al
onderwerpen, mits mei atgemene steinmen, ook
niet in
vergaderingen
gegeven voorschriften vooi het oproepen en houden ván

----'----

ácÈt genomen. ---------7.
8.

9.

het bestuur; bij diens
De vergaderingen worden geleid door de voozitter van
át*erigï"iO wiÉt de vergadering zelf.haar voozitter aan.------ gehouden door de
Van het verhandeíd" iË- á" vérgaderingen worden notulen
de voorzitter daartoe
secretaris of Oooi-á"n O"t anáere aánwezigen, door
en getekend door degenen' die in de
aangezocht. oe notuÉn worden vastgesteld
gefungeerd
uárg;d"ring als voorzitter en secretaris hebben
gélaige
besluiten. nem91f5n oe
dan
alleen
Het bestuur kan tái"Ltgááering
"iunctiJ zijnde leden ter vergadering aanwezig of
meerderheid zilneï ln
vertegenwoordigd is. --.------

medebestuurslid laten
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ter beoordeling van de
vertegenwoordigenïp óvertegglng v3n eerischriftelijke,

voorzitter

0",

kan daarbij
uergà5"t]nó uóÏOoén.", volmacht' E-en bestuurslid

gevolmachtigde
stecf,ts voor één mËO"O"tiuurslid als

optreden'---"

1U. HeI OeSIUUT Kan OOK DU[en vergaoenng DeSlUrIen nemen, ÍIllts aile ucstu
in de gelegenheid zijn gesteld schrtfrelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te
uiten. Van een aldus genomen beslr.r,it wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening
door de voorzitter bij de notu,ten wordt gevoegd.
11. leder bestuurslid heeft het rech,t tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen gr.otere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
r+risr---Ê--stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftehjke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de

stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bii ongeteltende, gesloten briefles
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de

voozitter
Bestuursbevoeqdheid en vertegenwoordiqing
Artikel6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ---2. Het bestuur is bevoegd te besluiten fot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijg ng, vervreemd ing en bezwaring van reg istergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
i

verbindt.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
Artikel 7
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handdende bestuursleden. ---------Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan
grenzen van die volmacht te
derden, om de stichting binnen
vertegenwoordigen.

4.

1.
2.
3.

de

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel I -":---

--------Door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar

Een bestuurder defungeert:

a.

ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan
Door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
Door zijn aftreden.
c.
Door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders.
d.
Door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Boekiaar en iaarstukken
b.

e.

Artikel9

1.
2.
3.
4.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

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 geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. --------De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur kan alvorens tot
vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een door haar aan
te wijzen deskundige. -Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

\

Aftikel 10-------Èi,r-"'q-1qi;r;------1. Het Oestuur is bevoegd een regf vAst le stellen, waarin die ondenruerpen
worde n g ereg e ld, welke niet. tn iËè',statuten zÍj n. vervat' ---------2. Het regÈmeÀt mag niet met ee sf deze statuten in strijd zijn. -----.-:----te leffen. -*3. Het bestuur is te aTlen tijde nev*$fret reglsm*n, te w'rizigen of oqhet
bepaalde in
is
reglement
het
van
áptretiogvaststelting,
wijáging en
4. Op de
artikel 11 lid 1 van toepassing. ---'--

*-*;--r-----

-.:-----Artikel 1
Het Oestuur is bevoegd deze Stat4n te w$zigen..Het besluit daartoe moet worden
genomen met algeménê stemrmen in ee.n vergade.ring, waarin alle bestuursleden
áanwezig of veriegenwoor.di0:d, zijlr, zonder dat in het bestuur enige vacature
bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietlgheid bij notariële akte tot stand komen.
Oe le-den vàn het bestuur zljn verplióht een authentiek afschrift van de wijziging,
3.
leggen ten kantore van het
alsmede de gewijzigde ótatuten neer

t.

1-

te

Handelsregister.

Ontbinding en vereffenins
Artikel 12--

1.
2.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit
is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing
De stichting blijft na haar ontbi nding voortbestaan voozover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur' ----------4. De vereffenaáré dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurêndé áe vereffening blijven de bepati*gen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt aangewend conform
de dodstóiling van-de stichting, zoals bedoeld in artikel 2van deze statuten of zal
anders ten goede komen aan een instelling zoals bedoeld in artikel 33 lid 1 sub 4
van de Successiewet 1956.
7. Na afloop van de veretfening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de
door de vereffenaars aangewezen persoon'
Slotbepalinqen
Artikel 13ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voozien, beslist het
bestuur.--Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waaryan uit geschrift blijkt'-------Slotverklarinq
Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:
Het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders' -----------Voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:---1. de comparante sub 1: voorzitter en penningmeester;
2. de comParante sub 2: secretans;
3. de comparante sub 3: vice-voorzitter'
waqrvan akte is verleden te winterswijk, ten dage als in het hoofd dezer akte is

1.
2.
a.
b.

gemeld.
fta zakelijke opgave van de inhor,rd van deze akte en gegeven toelichting daarop aan
dé mij, nbtaris,-bekende comparanten, hebben de comparanten verklaard tijdig een
.on""it van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben

gevOlgen,
na

kennisgenomen, de
stemmen met beperkte voorbVervolgens is deze akte
ondertekend. ------(t/olgt ondertekening)

ffi

andelingen te hebben begrepen en in te

'

door de comparanten en mij, notaris'
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

-

