@^css*tlRsR
Mr.E.l. Kortlang,
notaris
Postbus11051,2301EB Leiden
HogeRijndijk306,2314AM Leiden
Tel.nr.(071)58153 23

OPRICHTING
STICHTING

van:Stichting
Vriendenvan Bali,
gevestigd
te Leiderdorp

Akted.d.4 maart2005

Blad 1

fffi\

\WJ

oPRTETT|NG
STtCHT|NG

1 4 9 1 3 -R V .1 4 0 1 8

Heden,de vierdemaarttweeduizendvijf,
verschenen
voormij,mr. Rosemarie
---------Johannede Vos,kandidaat-notaris,
wonendete Leiden,hiernate noemen:notaris,--alswaarnemer
vande metverlofafwezigemr. ErnallseKortlang,
notariste Leiden:-1. de heerArjenvan der Kuijl,wonende:Huygensdreef
5 te (2353CA)--""""""
geborente DenHelderop tienoktobernegentienhonderd
Leiderdorp,
zestig,---gehuwdmetmevrouwCarolineBertineVaneveld,
houdervan paspoortmet
n u mmeM1
r 3 0 14617:
2. mevrouwCarolineBertineVaneveld,voornoemd,
wonendop voormeldadres,
geborente Lisseop zesjanuarinegentienhonderd
gehuwd
tweeënzestig,
houdstervan paspoortmetnummerNF7599415;
genoemd
hiernagezamenlijk
: oprichter;
personen
De verschenen
en voordeze-----verklaarden
op te richteneen stichting
stichting
vastte stellende navolgende
Naam.zetelen duur.
Artikel1.
te--1. De stichting
draagtde naam:StichtingVriendenvan Bali en is gevestigd
Leiderdorp.
2. De stichting
duurtonbepaalde
tijdvoort.
Doel.-.
Artikel2.-van hetvolgenvanonderwijs----1. De stichtingheefttendoel:hetondersteunen
vande inwoners
van Bali,Indonesië,vande huisvesting
door-en de verbetering
mededievanhetdorpBanyualit,
Lovina.
die aan hetdoel--2. Zij trachtdit doelte bereiken
doorallewettigemiddelen
kunnenzrjn.---bevorderlijk
Vermoqen.
Artikel3.
wordt--vermogen
vanhetdoelder stichting
bestemde
Hettot verwezenlijking
gevormddoor:
giftenen donaties;
sponsorgelden,
a. subsidies,
of legaten;
wordtdoorerfstellingen
b. hetgeenverkregen
activiteiten
en de------en revenuen
uitde vande stichtinguitgaande
c. inkomsten
van haarbezittingen;
exploitatie
-----wordt.
d. hetgeenop anderewijzeverkregen
van
onderhetvoorrecht
Erfstellingen
kunnenuitsluitend
wordenaanvaard
boedelbeschrijving.
Bestuur:samenstellino.
benoeminq
en ontslag.
Artikel4.
1. Hetbestuurbestaatuittenminste
vierpersonen.
en een
eensecretaris
2. Hetbestuurwijstuitzijnmiddeneenvoorzitter,
penningmeester,
danwel in de plaatsvande beidelaatsteneen
meesteraan.
secretaris-penning
3. Bestuurders
wordenbenoemddoorhet bestuurvooreen periodevan maximaal-tredenaf volgenseendoorhet bestuurop te maken---------vijfjaar.Bestuurders
rooster;een volgenshet roosteraftredendebestuurderis terstond-:-:-neemt--bestuurder
herbenoembaar.
De in eentussentijdse
vacaturebenoemde
op hetroosterde plaatsin vandegeenin wiensvacaturehijwerdbenoemd.---4. Eenbestuurder
defungeert:
a. doorzijnoverlijden;
van betalingaanvraagt;
b. doordathijfaillietwordtverklaard
of surséance
c. doorzijnondercuratelestelling;---

Blad 2

fffi\

\w
v

2ê

; \ffi).3/ 6

d. doorzijnaftreden;
e. doorzijnontslagdoorde rechtbank;
overigebestuurders.
---------_ I doorzijnontslagverleenddoorde gezamenlijke
5. In vacatures
wordtzo spoedigmogelijkvoorzien.Eennietvoltalligbestuur--------behoudtzijnbevoegdheden.
6. Eenbestuurder
vaneenstichting
die doorde rechtbank
is ontslagen,
kan
gedurende
vijfjarendaarnageenbestuurdervande stichtíng
worden.--Bestuur:
taaken bevoeqdheden.
Artikel 5.----------------1. Hetbestuuris belastmethetbesturenderstichting.
2. Hetbestuuris bevoegdte besluiten
tot hetaangaanvanovereenkomsten
tot---verkrijging,
vervreemding
en bezwaringvan registergoederen
en tot het -------aangaanvanovereenkomsten
waarbijde stichting
zichals borgof hoofdelijk---medeschuldenaar
verbindt,
zichvooreenderdesterkmaaktof zichtot-------zekerheidstelling
vooreenschuldvaneenanderverbindt.
3. Kostendie bestuurders
in de uitoefening
van hunfunctiemaken,wordenhun--doorde stichting
vergoed.--Aan bestuurders
kangeenbeloning
wordentoegekend.
Bestuur:werkwiize.
Artikel 6.--------------1. De voorzitter
en tenminste
tweeder overigebestuurders
zijngelijkelijk
bevoegd
-vergaderingen
vanhet bestuurbijeente roepen.
2. De bijeenroeping
vande vergaderingen
van het bestuurgeschiedt
- doorde in--personen,
hetvoorgaande
lid bedoelde
danwel namensdezendoorde
secretaris
- schrifteltjk
op eentermijnvantenminste
zevendagen,onderopgavevande te behandelen
ondenrverpen.
Tevenskunnenwordenbehandeld
de ondenrverpen
die tenminste
vijfdagen---vóórhettijdstipdervergadering
dooreen bestuurder
aanzijnmedebestuurders
-schriftelijk
werdenopgegeven.
De vergaderingen
vanhetbestuurwordengehouden
ter plaatsebinnen
Nederland,
te bepalendoordegeendiede vergadering
bijeenriep,
danweldeedbijeenroepen.
---------Indienwerdgehandeld
in strijdmethethiervóórin dit lid bepaalde,
kanhet
bestuurniettemin
rechtsgeldige
besluiten
nemen,mitsde ter vergadering
-----afwezigebestuurders
vóórhettijdstipdervergadering
hebbenverklaard
zich---niettegende besluitvorming
te verzetten.
----------Toegangtot de vergaderingen
van hetbestuurhebbende bestuurders
en---------degenendiedaartoedoorhetbestuurzijnuitgenodigd.
---3 . Eenbestuurder
kanzichdooreenanderebestuurder
ter vergadering
schriftelijkdoenvertegenwoordigen.
vertegenwoord --------Eenbestuurder
kanslechtséénmede-bestuurder
1
t ervergadering
vertegenwoordigen.
-4. De voorzitter
leidtde vergaderingen
van het bestuur;bij zijnafwezigheid
----------voorzietde vergadering
zelfin haarleiding.
5. De voorzitter
vande vergadering
bepaaltde wijzewaaropde stemmingen
in de-vergadering
wordengehouden,
metdienverstande,
dat indieneenof meer-------bestuurders
zulksverlangen,
stemmingen
geschieden.overpersonen
schriftelijk
6 . Hetdoorde voorzitter
vande vergadering
ter vergadering
uitgesproken
oordeel-omtrentde uitslagvaneenstemmingis beslissend.
geldtvoorde inhoudvaneengenomenbesluit,voorzover
Hetzelfde
werd---------gestemdovereen niet schriftelijk
vastgelegdvoorstel.------------7. Voorzoverin dezestatutengeengroteremeerderheid
is voorgeschreven,
wordenallebesluiten
van hetbestuurgenomenmetvolstrekte
meerderheid
vande uitgebrachte
stemmen.Eenblancostemis geenuitgebrachte
stem.
Bijstakingvanstemmenoverzakenis hetvoorstelverworpen.
Stakende:----stemmenbijverkiezing
van personen,
dan beslisthet lot.
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Indienbijverkiezing
tussenmeerdantweepersonen
doorniemandeen-----------volstrekte
meerderheid
is verkregen,
wordtherstemd
tussende tweepersonen--hetgrootsteaantalstemmenkregen,zo nodigna tussenstemming.- 9j"
8.
Hetbestuurkanookop anderewijzedan in eenvergadering
besluiteá
nemen,--mitsallebestuurders
in de gelegenheid
wordengesfeldhunstemuitte brengen-en geenvanhenzichtegendezewijzevan besluitvorming
verzet.Eenbesluitis alsdangenomen,indiende volstrekte
danwelvereistegróteremeerderheid
vanhetaantalbestuurders
zichvóórhetvoorstelheeftverklaard.
------Van elk buitenvergadering
genomenbesluitwordtmededeling
gedaanin de---eerstvolgende
vergadering,
welkemededeling
in de notulenvándievergaderingwordtvermeld.
9. Van hetverhandelde
in de vergaderingen
van hetbestuurwordennotulen
gehoudendoorde secretarisof doorde daartoedoorde voorzittervan de---------vergadering
persoon.
aangewezen
----------De notulenwordenvastgesteld
in dezelfdeof in de eerstvolgende
vergadering:en ten blijkedaarvandoorde voorzitter
en de secretaris
vaÀdievergadering
--..-ondertekend.-----------Bestuur:verteoenwoordio
inq.
Artikel7.
1. Hetbestuurvertegenwoordigt
de stichting
2. De vgrteggnwoordigingsbevoegdheid
komtmedetoe aantweegezamenlijk
---handelende
bestuurders.
----------3. Hetbestuurof tweegezamenlijk
handelende
bestuurders
kunnenschriftelijk---volmachtverlenenaanéénof meerbestuurders,
alsookaanderden,om de
_ stichtingbinnende grenzenvandievolmachtte vertegenwoordigen.
Boekiaaren iaarstukken.
Artikel 8.-----------------vande stichting
is gelijkaan hetkalenderjaar.------------1 Hetboekjaar
2. De penningmeester
sluitperde laatstedagvan het boekjaarde boekender---stichtingaf en maaktdaaruitzo spoedigmogelijk,
dochuiterlijkbinnenvijf:----maandenna afloopvan het boekjaar,
een balansen eenstaatvanbatenen------lastenop overhetverstreken
boekjaar,
alsmedeeen begroting
vande batenen-lastenvan hetlopendeboekjaar.
De penningmeester
zendtdezestukkenvoor---heteindevande in de voorgaande
zin bedoelde
termijnaanallebestuurders.----Dezestukkenwordendoorhetbestuurin eenvergadering,
te houdenbinnen--zes maandenna afloopvanhet boekjaar,
vastgesteld
en ten blijkedaarvandoorallebestuurders
ondertekend.--Reolement.
Artikel9.
1. Hetbestuuris bevoegdeen reglement
vastte stellen,waarindieondenrverpen---wordengeregeld,
welkenietin dezestatutenzijnvervat.
magnietmetde wet of dezestatutenin strijdztjn.----? Hetreglement
3. Hetbestuuris te allentijdebevoegdhet reglement
te wijzigenof op te heffen.----4. Op de vaststelling,
wijzigingen opheffing
van het reglemeÀt
is het bepaalde
in--artikel10leden1 en2 vanovereenkomstige
toepassing
Statutenwiizioinq.
Artikel10.---:1. Hetbestuuris bevoegdde statutente wijzigen.
2. Hetbesluitvanhetbestuurtot statutenwijziging
behoefteenmeerderheid
van----tweederdevande uitgebrachte
stemmenin eenvoltallige
vergadering
vanhet-bestuur.
ls de vergadering
waarineen besluittot statutenwijziging
aande ordeis niet---voltallig,
danzal een nieuwevergadering
wordenbijeengeroepen,
te houden---nieteerderdantweeen nietlaterdanvierwekenna de bedoelde
vergadering,
--waarinhet besluitkanwordengenomenmeteen meerderheid
vantwéederdè-*
vande uitgebrachte
stemmen,
dochongeachthetaantalaanwezigen.--------------
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3. Bijde oproeping
tot de vergadering,
waarineenvoorsteltot statutenwijziging
zalwordengedaan,dientzulkssteedste wordenvermeld.Tevensdienteenafschriftvan hetvoorstelbevattende
de woordelijke
tekstvan de voorgestelde
-wijziging,
bij de oproeping
te wordengevoegd.De termijnvande oproeping
bedraagtin dit gevaltenminste
tweeweken.
Hetbepaaldein artikel6 lid2 derdezin is vanovereenkomstige
toepassing
4. Eenstatutenwijziging
treedteerstin werkingnadatdaarvaneen notariële
akteisopgemaakt.
lederder bestuurders
is bevoegddezeaktete doenverlijden.
5. De bestuurders
zijnverplicht
eenauthentiek
afschrift
vande wijzigingen een-----volledigedoorlopende
tekstvande gewijzigde
statutenneerte leggenten -----kantorevan hetdoorde Kamersvan Koophandel
gehouden
en Fabrieken
--------handelsregister.
Ontbindino.
fusieen iuridische
iuridische
solitsinq.
Artikel11.1. Hetbestuuris bevoegdde stichting
te ontbinden
of juridischte fuserenof te---splitsen.
juridische
2. Op hetbesluitvanhet bestuurtot ontbinding,
fusieof juridische
---------splitsingis hetbepaalde
in hetvoorgaande
artikelleden2, 3 - voorwat betreft--de ontbinding
metuizondering
vande tweedezin van lid 3 - en 4 van
overeenkomstige
toepassing.
Ontbindinqen vereffeninq.

Artikel12.
1. Hetbestuuris metde vereffening
belast.
2. De vereffenaars
doenopgaafvande ontbinding
aande registers
waarde-stichtingis ingeschreven.
3. Hetbestuursteltde bestemming
van het batigliquidatiesaldo,
in
overeenstemming
methetdoelvande stichting,
vast.
4. Indiende stichting
geenbatenmeerheeft,-----op hettijdstipvan haarontbinding
houdtzij alsdanop te bestaan.In datgevaldoethet bestuurdaarvanopgaaf---aan de registers
waarde stichtingis ingeschreven.
5. Na de ontbinding
blijftde stichting
voortbestaan
voorzover
dit tot vereffening
vanhaarvermogennodigis.--------'
Gedurende
de vereffening
blijvende bepalingen
vandezestatutenzoveel
mogelijkvankracht.
In stukkenen aankondigingen
dievan haaruitgaan,moetenaande naamvan---de stichting
wordentoegevoegd
de woorden"in liquidatie".
6. De vereffening
eindigtop hettijdstipwaaropgeenaande vereffenaars
bekendebatenmeeraanwezigzijn.
7. De stichtinghoudtin gevalvanvereffening
op te bestaanop hettijdstipwaarop--de vereffening
eindigt.De vereffenaars
doendaarvanopgaafaan de registers
-waarde stichtingis ingeschreven.
-------L De boekenen bescheiden
vande ontbonden
stichtingblijvengedurende
zeven-jaar nadatde stichtingheeftopgehouden
te bestaanonderbewaring
vande------persoon.Binnenachtdagenna hetingaan--doorde vereffenaars
aangewezen
vanzijnbewaarplicht
moetde aangewezen
bewaarder
zijnnaamen adres--------opgevenaande registers
waarinde ontbonden
stichting
was ingeschreven.
EINDESTATUTEN
personen:
Tenslotte
verklaarden
de verschenen
Benoemdzijntot bestuurders
in de achterhunnaamvermeldefunctie:
1. mevrouwCarolineBertineVaneveld,
voornoemd,
voorzitter;
2. de heerArjenvander Kuijl,voornoemd,
secretaris;
3. de heerJohannes
Albertusvan Swieten,
wonendeTorenwacht
30 te (2353DB)geborente Amsterdam
Leiderdorp,
op achtoktober
penningmeester;
negentien
honderdvijfenzestig,
----4. de heerEduardAlexander
Toorop,wonendeEksterweg124te (7331JS)te---geborente's-Hertogenbosch
Apeldoorn,
op vijftienaugustus
negentien
honderdd
rieënvijftig,
bestuurslid
; -------
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5. de heerRobertJohnFitzgerald
Does,wonendenSchoolsteeg
7 te (2311TD)--Leiden,geborenop twaalfjuni negentienhonderdtweeënzestig
Heteersteboekjaar
vande stichting
eindigtop eendertig
december
tweeduizendvijf.
Hetadresvande stichtingluidt:Huygensdreef
5 te (2353CA)Leiderdorp.-------:
SLOTBEPALINGEN
personen
De verschenen
zijnmij,notaris,bekenden de identiteit
vande----personenis doormij,notaris,aande handvande hiervoorvermeldeen verschenen
daartoebestemdedocumenten
vastgesteld.-----Dezeakteis in minuutverledente Leidenop de datumin hethoofdvandezeakte-vermeld
De inhoudvande akteis aan henopgegeven
en toegelicht.
De verschenen
personenhebbenverklaard
op volledige
voorlezing
vande aktegeenprijste stellenen tijdigvoor hetverlijdenvan de akteeen concept-akte
te hebbenontvangen,
van--de inhoudvande aktete hebbenkennisgenomenen metde inhoudin te stemmen.-Onmiddellijk
daarnais de aktebeperktvoorgelezen
en doorde verschenen------------personen
en mij,notaris,ondertekend.-----------Volgtondertekening.
UITGEGEVEN
VOORAFSCHRIFT

