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Op één en twintig april tweeduizend acht verschenen voor mij,
mr Leendert Teunis ter Wal, notaris te Bodegraven:
A. mevrouw Dominique Christiane Henriette Dolbeau, wonende te2411 SP -

Bodegraven, Groene Zoom I47, geboren te Aubervilliers op vijfjuli
negentienhonderd een en vijftig (paspoort 05AE61591), gehuwd met de heer -

Wille;
B. mevrouw Catharina Elisabeth Schaap, wonende te 8921AK Leeuwarden,

Wijbrand de Geeststraat 55, geboren te Leeuwarden op acht januari
ne gentienhonderd zev en en tachtig (paspoort NL0750927), ongehuwd en geen
geregistreerd partner;

C. de heer Jacobus Giisbertus Gerardus Kuiier, wonende te 2803 RJ Gouda, -

Lavendelgaarde 6, geboren te Amersfoort op vijfjanuari negentienhonderd zes en
veertig (paspoort NW29926L6), gehuwd.

D. de heer Paulus Antonius Johannes Theodorus van Teeffelen, wonende ïe 4834
TB Breda, Bavelselaan 221, geboren te Rotterdam op negen juli negentienhonderd
drie en veertig (paspoort NYH6B1307), gehuwd.

De comparanten verklaarden blj deze akte een stichting op te richten en voor deze -

stichting de navolgende statuten vast te stellen:
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. De statutaire naam van de stichting is: Stichting "Friends of Young Bethlehem".-
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Gouda, thans aan het adres:

Lavendelgaarde 6.
3.  De
DOEL

stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

De stichting heeft ten doel:
het geven van bekendheid aan en het verwerven van steun voor het jongerenwerk van -

het Arab Educational Institute (AEI-Open Windows) in Betlehem in Palestijnse -

Bezette Gebieden, alsmede ondersteuning van ontwikkelingswerk onder Palestijnse -

jongeren in de bredere Betlehem regio en de Bezette Gebieden.
De engelse vertaling van het doel luidt als volgt:
raising publicity to and the acquisition of support for the youth work of the Arab -

Educational Institute (AEI-Open Windows) in Bethlehem in the Palestinian Occupied -

Territories, as well as support for developmental work among Palestinian youth in the -

broader Bethlehem resion and the Occupied Territories.
FINANCIELE MIDDELEN
ARTIKEL 3
De voor de werkzaamheden van de stichting benodigde financiële middelen zullen -



onder meer bestaan uit:
a. de uit de activiteiten van de stichtine voortvloeiende baten;
b. subsidies en donaties;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten.
DONATEURS
ARTIKEL 3a
1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich bij het bestuur als

donateurs hebben aangemeld en daarna als donateur zijn toegelaten, en die zich -

jegens de stichting hebben verplicht om jaarlijks tenminste een door het bestuur -

vastgestelde minimum bijdrage in de stichtingskas te storten.-
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of

krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
3. Het bestuur kan aan de donateurs rechten toekennen met betrekkins tot de door de

stichting ontwikkelde activiteiten.
4. Het donateurschap kan te allen tijde door de stichting of door de betreffende -

donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse -

bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
BESTUUR. BESTUURSFUNCTIE EN BENOEMING BESTUURSLEDEN
N I \  I  I I \ L L  T

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste één en ten hoogste zeven
meerderjarige natuurlijke personen danwel rechtspersonen. Er dient er r7dàr -

gestreefd te worden dat het bestuur bestaat uit minimaal drie meerderjarige -

natuurlijke personen danwel rechtspersonen.
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtnemins van het in de vorise zin -

bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen
ook door één persoon worden vervuld.
Voor de eerste maal echter zalhet bestuur uit vier personen bestaan die bij de -

oprichtingsakte in functie zullen worden benoemd.
3.Bijhetontstaanvanéén(ofmeer)vacature(s)inhetbestuurzullende-

overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zaI het enige
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). -

Een bestuurslid is na ziin aftreden steeds terstond herbenoembaar.
Het bestuur blijft bestuursbevoegd indien het aantal bestuursleden beneden drie -

daalt
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij -

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte redelijke onkosten

BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR
ARTIKEL 5
1. De bestuursvergaderingen worden bij voorkeur gehouden
2. Ieder halfjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.

te Bodegravêh. -

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter
dit wen5elijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en -

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het -

4.
5 .

6.

verzoek richt.
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4.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de -

verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door
de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der -

vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de

te behandelen onderwerpen.
6. Zolangin een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig -

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende -

onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens -

afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aarL.
8. De secretaris of zijn vervanger maakt na elke vergadering conceptnotulen op van -

hetgeen in die vergadering is behandeld. In de daarop volgende vergadering -

worden de notulen vastgesteld en als blijk daarvan door de voorzitter en de
secretaris ondertekend.

9. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan het bestuur ter vergadering -

alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde -

leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zichter vergadering door een medebestuurslid laten -

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de -

voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan behoudens het bepaalde in de artikelen 1 1 en L2 ook buiten
vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn
gesteld schriftelijk, per email of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus -

genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de -

secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij -

de notulen wordt sevoegdvv  uv ls rvu

Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle -

bestuursbesluiten genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. -

Onder meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft.
12. Atte stemmingen ter vergadering geschieden mondeling , terzij de voorzitter een -

schriftelijke stemming gewenst acht of een ander bestuurslid dit vóór de stemming
verlangt
Schriftetijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefies.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de -

voorzrtter.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
ARTIKEL
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

11.

13 .
14.

2. Het bestuur is verplicht de stichting overeenkomstig de bepalingen van artikel 289



Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de juiste wijze in te schrijven en -

ingeschreven te houden in het handelsregister gehouden bij de bevoegde Kamer -

van Koophandel en Fabrieken, hierna ook te noemen: "het handelsregister".
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbrj de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschu1denaarverbindt.zichvooreenderdesterkmaaktofzichtot-
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

ARTIKEL 7
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
- het bestuur: èf
- twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8
l. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zrln benoeming af, volgens een bij -

reglement op te maken rooster van aftreden.
Bij tussentijdse vacatures neemt het nieuw benoemde bestuurslid de plaats van -

zijn voorganger op het rooster in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt verder door royement als bedoeld in lid 2 van dit
artikel en voorts door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije -
beheer over zijn verÍnogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede -

bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk V/etboek. -

2. Een lid van het bestuur, dat volgens de mening der overige bestuursleden handelt
in strijd met de statuten of de belangen der stichting schaadt, kan door de overige
bestuursleden uit zijn functie worden ontzet, mits dit geschiedt in een speciaal -

daartoe bijeengeroepen vergadering en met algemene stemmen van alle overige -

bestuursleden
BOEKJAAR" BOEKHOUDING EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat

het eerste boekjaar loopt vanafde dag van oprichting tot de eerste januari van het
daarop volgende kalenderjaar

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige -

aantekeningen te houden dat daaruit
de stichtins kunnen worden sekend.

te allen tijde de rechten en verplichtingen van

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgeslotefl. -

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 iaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen acht maanden na het -

einde van het betreffende boekjaar
Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden tien jaren lang te -

bewaren.
REGLEMENT
ARTIKEL 10
L Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwefpen -

worden geregeld, welke niet in deze statutenz4nvervat.

a
J .

4.

5.

2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten, noch met de wet, ook waar -



a
J .

4.

de wet geen dwingend recht bevat.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.-
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in

a
J .

4.

artikel 11 lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 11
l. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zljn, znnder
dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, -

alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.-
ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit -

is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zoveÍ dit tot vereffening -

van haar verÍnosen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
De vereffenaars dragen eÍ zofgvoor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het handelsregister.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk

van kracht. -

6. Een eventueel
geregistreerde

7. Na afloop van
stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar

COMPETENTIE
ARTIKEL 13
In alle g
bestuur.

evallen, waarin zowel de wet als deze statutenniet voorzien, beslist het -

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid -

2, datvoor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:-

de comparante sub A, als voorzitter, de comparante sub B, als secretaris, de comparant

sub C, als penningmeester, en de comparant sub D, als algemeen bestuurslid

Nog verklaarden de comparanten dat de stichting zal worden ingeschreven in het -

handelsregister.
SLOT
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, -

notaris, vastgesteld aan de hand van voormelde daartoe bestemde documenten.-

\ilAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Bodegfaven, op de datum in

het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van de akte aan de comparanter, -

hebben deze verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, daarmee -

in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is de akte na beperkte voorlezing door de comparanten en

batig saldo van de ontbonden stichting vervalt aan een als goed doel

organisatie/instelling met een vergelijkbare doelstelling.--
de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden -

mu, notans,-



I ondertekend.

(Volgt ondertekening).
Uitgegeven voor afschrift.


