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OPRICHTING STICHTING

Op één en twintig april tweeduizendacht verschenenvoor mij,
mr Leendert Teunis ter Wal, notariste Bodegraven:
A. mevrouw Dominique Christiane Henriette Dolbeau, wonendete2411 SP Bodegraven,GroeneZoom I47, geborente Aubervilliers op vijfjuli
negentienhonderd
eenen vijftig (paspoort05AE61591),gehuwdmet de heer Wille;
B. mevrouw Catharina Elisabeth Schaap,wonendete 8921AK Leeuwarden,
Wijbrand de Geeststraat55, geborente Leeuwardenop acht januari
negentienhonderdzeven en tachtig (paspoortNL0750927), ongehuwden geen
partner;
geregistreerd
C. de heerJacobus Giisbertus Gerardus Kuiier, wonendete 2803 RJ Gouda, zesen
Lavendelgaarde6, geborente Amersfoortop vijfjanuari negentienhonderd

NW29926L6),gehuwd.
veertig(paspoort
D. de heerPaulus Antonius JohannesTheodorus van Teeffelen,wonendeïe 4834
TB Breda,Bavelselaan221, geborente Rotterdamop negenjuli negentienhonderd
drie en veertig (paspoortNYH6B1307), gehuwd.
De comparantenverklaardenblj dezeakte een stichting op te richten en voor deze stichting de navolgendestatutenvast te stellen:

NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. De statutairenaamvan de stichtingis: Stichting"Friendsof Young Bethlehem".2. De stichting heeft haar zetel in de gemeenteGouda, thans aan het adres:
6.
Lavendelgaarde
3 . D estichtingis opgerichtvoor onbepaaldetijd.

DOEL
De stichtingheeft ten doel:
het gevenvan bekendheidaan en het verwerven van steunvoor het jongerenwerk van
het Arab EducationalInstitute(AEI-Open Windows) in Betlehemin PalestijnseBezetteGebieden,alsmedeondersteuningvan ontwikkelingswerkonderPalestijnsejongerenin de bredereBetlehemregio en de BezetteGebieden.
De engelsevertalingvan het doel luidt als volgt:
raising publicity to and the acquisition of support for the youth work of the Arab EducationalInstitute(AEI-Open Windows) in Bethlehemin the PalestinianOccupiedTerritories, as well as support for developmentalwork among Palestinianyouth in the broaderBethlehemresion and the OccupiedTerritories.

FINANCIELEMIDDELEN
ARTIKEL 3

van de stichtingbenodigdefinanciëlemiddelenzullen De voor de werkzaamheden

onder meer bestaanuit:
a. de uit de activiteiten van de stichtine voortvloeiendebaten;
b. subsidiesen donaties;
c. schenkingen,erfstellingen en legaten.

DONATEURS
ARTIKEL 3a
1. Donateurszijn natuurlijke personenof rechtspersonen,die zich bij het bestuurals
donateurshebbenaangemelden daarnaals donateurzijn toegelaten,en die zich jegens de stichting hebbenverplicht om jaarlijks tenminsteeen door het bestuur vastgesteldeminimum bijdrage in de stichtingskaste storten.2. Donateurshebbengeenandererechtenen verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtensde statutenzijn toegekenden opgelegd.
3. Het bestuurkan aan de donateursrechtentoekennenmet betrekkins tot de door de
stichting ontwikkelde activiteiten.
4. Het donateurschapkan te allen tijde door de stichting of door de betreffende donateurdoor opzeggingworden beëindigd,met dien verstandedat de jaarlijkse bijdragevoor het lopendeboekjaarvoor het geheelverschuldigdblijft.
BESTUUR. BESTUURSFUNCTIE EN BENOEMING BESTUURSLEDEN
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1. Het bestuurvan de stichting bestaatuit tenminsteéén en ten hoogste zeven
meerderjarigenatuurlijke personendanwel rechtspersonen.Er dient er r7dàrgestreefdte worden dat het bestuurbestaatuit minimaal drie meerderjarige natuurlijke personendanwel rechtspersonen.
Het aantalbestuursledenwordt - met inachtneminsvan het in de vorise zin bepaalde- door het bestuurmet algemenestemmenvastgesteld.

2. Het bestuurkiestuit zijn middeneenvoorzitter,eensecretaris
en een
penningmeester
penningmeester.
De functiesvan voorzitter,secretaris
en
kunnen
ook door éénpersoonworden vervuld.
Voor de eerstemaal echter zalhet bestuuruit vier personenbestaandie bij de oprichtingsaktein functie zullen worden benoemd.
3.Bijhetontstaanvanéén(ofmeer)vacature(s)inhetbestuurzullendeoverblijvendebestuursledenmet algemenestemmen(of zaI het enige
overblijvendebestuurslid)binnen twee maandenna het ontstaanvan de
vacature(s)daarin voorzien door de benoemingvan één (of meer) opvolger(s).4 . Een bestuurslidis na ziin aftreden steedsterstondherbenoembaar.
5 . Het bestuurblijft bestuursbevoegdindien het aantalbestuursledenbenedendrie daalt
6 . De leden van het bestuur genietengeenbeloning voor hun werkzaamheden.Zij hebbenwel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakteredelijke onkosten

BESLUITVORMINGDOORHET BESTUUR
ARTIKEL 5

1. De bestuursvergaderingen
worden bij voorkeur gehoudente Bodegravêh.2. Ieder halfjaar wordt tenminsteéén vergaderinggehouden.

zullenvoortstelkenmalewordengehouden,
wanneerdevoorzitter
3. Vergaderingen
daartoeschriftelijken dit wen5elijkachtof indienéénder anderebestuursleden
puntenaandevoorzitterhet ondernauwkeurigeopgavevan dete behandelen
verzoek richt.
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Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat
de vergaderingkan worden gehoudenbinnen drie weken na het verzoek, is de verzoekerbevoegdzelf een vergaderingbijeen te roepenmet inachtnemingvan de
vereisteformaliteiten.
4 . De oproepingtot de vergaderinggeschiedt- behoudenshet in lid 3 bepaalde- door
de voorzitter, tenminstezevendagentevoren, de dag der oproeping en die der vergaderingniet meegerekend,door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrievenvermelden,behalve plaats en tijdstip van de vergadering,de
te behandelenonderwerpen.
6. Zolangin een bestuursvergaderingalle in functie zijnde bestuursledenaanwezig zijn, kunnen geldige besluitenworden genomenover alle aan de orde komende onderwerpen,mits met algemenestemmen,ook al zijn de door de statuten
gegevenvoorschriften voor het oproepenen houden van vergaderingenniet in acht
genomen.
7. De vergaderingenworden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergaderingzelf haar voorzitter aarL.
8. De secretarisof zijn vervangermaakt na elke vergaderingconceptnotulenop van
hetgeenin die vergaderingis behandeld.In de daaropvolgende vergadering
worden de notulen vastgestelden als blijk daarvandoor de voorzitter en de
secretarisondertekend.
9. Voorzover in deze statutenniet andersis bepaaldkan het bestuurter vergadering alleen dan geldige besluitennemenindien de meerderheidzijner in functie zijnde
leden ter vergaderingaanwezigof vertegenwoordigdis.
Een bestuurslidkan zichter vergaderingdoor een medebestuurslidlaten vertegenwoordigenop overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter der vergaderingvoldoende,volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechtsvoor één medebestuurslidals gevolmachtigdeoptreden.
10. Het bestuurkan behoudenshet bepaaldein de artikelen 11 en L2 ook buiten
vergaderingbesluitennemen,mits alle bestuursledenin de gelegenheidzijn
gesteldschriftelijk, per email of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomenbesluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoordendoor de secretariseen relaasopgemaakt,dat na medeondertekeningdoor de voorzitter bij
de notulen wordt sevoegd
1 1 .Ieder bestuurslidheeft het recht tot het uitbrengenvan één stem.
Voorzover deze statutengeengroteremeerderheidvoorschrijven worden alle
bestuursbesluitengenomenmet meerderheidder geldig uitgebrachtestemmen.
Onder meerderheidwordt verstaan:meer dan de helft.
12. Atte stemmingenter vergaderinggeschiedenmondeling, terzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenstacht of een ander bestuurslid dit vóór de stemming
verlangt
vv

uvlsrvu

geslotenbriefies.
Schriftetijkestemminggeschiedtbij ongetekende,
1 3 . Blanco stemmenworden beschouwdals niet te zijn uitgebracht.
1 4 . In alle geschillenomtrent stemmingen,niet bij de statutenvoorzien, beslist de voorzrtter.

TAAK EN BEVOEGDHEDENVAN HET BESTUUR
ARTIKEL
1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de stichting.
2. Het bestuuris verplicht de stichting overeenkomstigde bepalingenvan artikel 289

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de juiste wijze in te schrijven en ingeschrevente houden in het handelsregistergehoudenbij de bevoegdeKamer van Koophandel en Fabrieken,hierna ook te noemen: "het handelsregister".
3. Het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomstentot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,en tot het aangaan
van overeenkomstenwaarbrj de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschu1denaarverbindt.zichvooreenderdesterkmaaktofzichtotzekerheidstellingvoor een schuld van een anderverbindt.

ARTIKEL 7
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigddoor:

- hetbestuur:èf
- twee gezamenlijkhandelendebestuursleden.

EINDEBESTUURSLIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8
l.

2.

Elk bestuurslidtreedt uiterlijk drie jaar na zrln benoemingaf, volgens een bij reglementop te maken rooster van aftreden.
Bij tussentijdsevacaturesneemt het nieuw benoemdebestuurslidde plaats van zijn voorgangerop het rooster in.
Het bestuurslidmaatschapeindigt verder door royement als bedoeldin lid 2 van dit
artikel en voorts door overlijden van een bestuurslid,bij verlies van het vrije beheerover zijn verÍnogen,bij schriftelijke ontslagneming(bedanken),alsmedebij ontslagop grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk V/etboek.Een lid van het bestuur,dat volgens de mening der overige bestuursledenhandelt
in strijd met de statutenof de belangender stichting schaadt,kan door de overige
bestuursledenuit zijn functie worden ontzet,mits dit geschiedtin een speciaaldaartoebijeengeroepenvergaderingen met algemenestemmenvan alle overige -

bestuursleden
BOEKJAAR"BOEKHOUDINGEN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 9
1. Het boekjaarvan de stichting is gelijk aanhet kalenderjaar,met dien verstandedat
het eersteboekjaar loopt vanafde dag van oprichting tot de eerstejanuari van het
daaropvolgendekalenderjaar
van de stichting zodanige 2. Het bestuuris verplicht van de vermogenstoestand
aantekeningente houden dat daaruit te allen tijde de rechtenen verplichtingen van
de stichtins kunnen worden sekend.
a
J.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgeslotefl.Daaruit worden door de penningmeestereen balansen een staatvan baten en lastenover het geëindigdeboekjaar opgemaakt,welke jaarstukkenbinnen zes maandenna afloop van het boekjaar aan het bestuurworden aangeboden
4 . De iaarstukkenworden door het bestuurvastgesteldbinnen acht maandenna het einde van het betreffendeboekjaar
5 . Het bestuuris verplicht de in dit artikel bedoeldebescheidentien jaren lang te bewaren.

REGLEMENT
ARTIKEL 10
L
2.

Het bestuuris bevoegdeen reglementvast te stellen,waarin die onderwefpenworden geregeld,welke niet in deze statutenz4nvervat.
Het reglementmag niet in strijd zijn met de statuten,noch met de wet, ook waar -

de wet geendwingend recht bevat.
Het bestuuris te allen tijde bevoegdhet reglementte wijzigen of op te heffen.4 . Op de vaststelling,wijziging en opheffing van het reglement is het bepaaldein
artikel 11 lid 1 van toepassing.
a
J.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 11
Het bestuuris bevoegddezestatutente wijzigen.
Het besluit daartoemoet worden genomenmet algemenestemmenin een
vergadering,waarin alle bestuursledenaanwezigof vertegenwoordigd zljn, znnder
dat in het bestuurenige vacaturebestaat.
2. Een statutenwijzigingtreedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
3. De leden van het bestuurzijn verplicht een authentiekafschrift van de wijziging,
alsmedede gewijzigde statutenneer te leggenten kantore van het handelsregister.l.

ONTBINDINGEN VEREFFENING
ARTIKEL 12

1. Het bestuur is bevoegdde stichting te ontbinden. Op het daartoete nemen besluit
is het bepaaldein artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaanvoor zoveÍ dit tot vereffening
van haarverÍnosennodig is.
a
J.
De vereffening geschiedtdoor het bestuur.
4 . De vereffenaarsdrageneÍ zofgvoor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedtin het handelsregister.
5. Gedurendede vereffening blijven de bepalingenvan deze statutenzoveel mogelijk
van kracht. 6. Een eventueelbatig saldo van de ontbondenstichting vervalt aan een als goed doel
met eenvergelijkbaredoelstelling.-geregistreerde
organisatie/instelling
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheidenvan de ontbonden
stichting gedurendetien jaren berustenonder de jongste vereffenaar

COMPETENTIE
ARTIKEL 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statutenniet voorzien,beslisthet
bestuur.
Tenslotte verklaardende comparanten,ter uitvoering van het bepaaldein artikel 4 lid
2, datvoor de eerstemaal tot bestuurdersvan de stichtingworden benoemd:de comparantesub A, als voorzitter, de comparantesub B, als secretaris,de comparant
sub C, als penningmeester,en de comparantsub D, als algemeenbestuurslid
Nog verklaardende comparantendat de stichting zal worden ingeschrevenin het
handelsregister.

SLOT

De verschenenpersonenzijn aanmij, notaris,bekenden hun identiteit is door mij,
notaris, vastgesteldaan de hand van voormelde daartoebestemdedocumenten.\ilAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt,is verleden te Bodegfaven,op de datum in
het hoofd van dezeakte vermeld.
Na zakelijke opgaveen toelichting van de inhoud van de akte aan de comparanter,
hebbendezeverklaard van de inhoud van de akte te hebbenkennisgenomen,daarmee
in te stemmenen op volledige voorlezing daarvangeenprijs te stellen.
Vervolgens is de akte na beperktevoorlezing door de comparantenen mu,notans,-

Iondertekend.
(Volgt ondertekening).
Uitgegevenvoor afschrift.

