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Notariskantoor Verhoeks

KOPIE

Postbus 6066
1780 KB Den Helder
tel.: 0223-611180
fax: 0223-618222

OPRICHTING STICHTING

Heden, zevenentwintig december tweeduizend elf, verscheen voor mij, ------------mr. Arnold Verhoeks, notaris, gevestigd te Den Helder: -----------------------------de heer Teunis Pieter Cornelis SCHUITEMAKER, geboren te 's-Gravenhage -op negenentwintig november negentienhonderd vierenvijftig, wonende 1788 PE -Julianadorp, Kruiszwin 3214, (Nederlands paspoort nummer: NSH3CD727, ------uitgegeven te Den Helder op zeven oktober tweeduizend tien), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap. ---------------De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en ----daarvoor de navolgende statuten vast te stellen: -----------------------------------------Naam, zetel en duur --------------------------------------------------------------------------Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting draagt de naam: STICHTING ROBIN HOOD COLLEGE. -2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Helder. ----------------------------------3.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----------------------------------Doel ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------De stichting heeft ten doel: ------------------------------------------------------------------Een ieder die om financiële redenen, asielstatus of anderszins geen gebruik kan --maken van zijn/haar universele en fundamentele recht op het volgen van ----------onderwijs, financieel of anderszins te ondersteunen, mits er geen andere -----------alternatieven (meer) beschikbaar zijn, op een zodanige wijze dat belemmeringen worden weggenomen of onderwijs te organiseren via bestaande ---------------------onderwijsorganisaties, zodat vorenbedoeld(e) persoon/personen in staat -----------wordt/worden gesteld kennis en kunde te vergaren teneinde te voorzien in --------zijn/haar/hun eigen levensonderhoud (een leefbaar inkomen) in Nederland of het land van herkomst, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of ----------zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin -van het woord. --------------------------------------------------------------------------------De stichting beschouwt het recht op onderwijs als een universeel, fundamenteel en
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op alle in Nederland verblijvende personen van toepassing zijnd recht dat door --haar in de meest uitgebreide zin zal worden bevorderd. --------------------------------De doelstelling en bestaansgrond van de stichting is gegrond op artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), welk artikel luidt -als volgt: ---------------------------------------------------------------------------------------1.
Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans
wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht ---zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar
worden gesteld. Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder, -die daartoe de begaafdheid bezit. ---------------------------------------------------2.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke -persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de --------------------verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of -------------godsdienstige groepen bevorderen en zal de werkzaamheden van de --------Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. ------------------3.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van --------opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden -----gegeven.---------------------------------------------------------------------------------Vermogen --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------------------Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-----------------------------subsidies en donaties; -----------------------------------------------------------------schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------------------------------------------alle andere verkrijgingen en baten. -------------------------------------------------Bestuur en toezicht op het bestuur ---------------------------------------------------------Artikel 4 ----------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal tien ----leden, en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden
wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het ------bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur oefent zijn taak uit
onder toezicht van de raad van toezicht. -------------------------------------------2.
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in -functie worden benoemd), kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester en de
functies van voorzitter en penningmeester kunnen ook door één persoon ---worden vervuld.------------------------------------------------------------------------3.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een --door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is --------herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in. -------------------------------------------4.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de -----overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige -------overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de -----
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vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) -----------opvolger(s). -----------------------------------------------------------------------------5.
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden --------ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het ------bepaalde in artikel 8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het
bestuur van de stichting tijdelijk bij één door de raad van toezicht, al dan --niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon. -------------------------------De raad van toezicht heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet
van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de -vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. -----------6.
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 kosten. --------------------------------------------------------Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten ---------------------------------------------Artikel 5 ----------------------------------------------------------------------------------------1.
De bestuursvergaderingen worden gehouden te Den Helder of in de plaats -en op de wijze als in de oproepingsbrief is bepaald. Aan -----------------------bestuursvergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel -van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is ----vermeld. ---------------------------------------------------------------------------------2.
Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. ----------3.
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de ----voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de -voorzitter het verzoek richt. 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. ---------------------------------------------------------------------------4.
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.
Zolang in 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 aan. --------------8.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
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secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe ---aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -------------9.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien -de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of --vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter 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 ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ----------bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk 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 gevoegd. --------11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle -----------bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig -----------uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit ---voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij -------------ongetekende, gesloten briefjes. ------------------------------------------------------13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. ---------------------------------------------------------------------------15. Indien aan de secretaris een elektronisch adres van een bestuurder wordt ---opgegeven, houdt deze opgave tevens de instemming in om alle -------------kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een ------------vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden. Een bericht dat
langs elektronische weg toegezonden wordt dient leesbaar en ----------------reproduceerbaar te zijn en te worden verzonden aan het adres dat aan de ---secretaris voor dit doel is opgegeven. ----------------------------------------------Bestuursbevoegdheid ------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de
raad van toezicht. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere -----bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Alle besluiten van het -bestuur waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is ----------voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de ------uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------2.
Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per
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3.

jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het
strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en ----controlesysteem van de stichting. ---------------------------------------------------------------Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn -------------onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent: ----------------------------a.
het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op
andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van --------------registergoederen; ---------------------------------------------------------------b.
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een --------bankkrediet wordt verleend; --------------------------------------------------c.
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de stichting verleend bankkrediet; -----------------------------------------------d.
duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een ander -en het verbreken van zodanige samenwerking; ----------------------------e.
rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een ------onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige ------------deelneming; ---------------------------------------------------------------------f.
het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; ---------------g.
investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde ------gedeelte van het eigen vermogen met reserves volgens haar balans met
toelichting vergen; -------------------------------------------------------------h.
het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; -----------------------i.
het aanstellen van functionarissen met een doorlopende ----------------vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun ----------bevoegdheid en titulatuur; ----------------------------------------------------j.
het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; ----------------------------k.
het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale --procedures, doch met uitzondering van het nemen van die -------------rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; ------------------------l.
het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een ------beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan -het door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag; ------------------------------------------------m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van ---------------pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen ------------voortvloeien; --------------------------------------------------------------------n.
het wijzigen van de statuten;--------------------------------------------------o.
zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht duidelijk ---omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld. ------------Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van het bestuur tot het -----aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van het -----bestuur tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van --een vennootschap waarin de stichting deelneemt, mits laatstbedoeld besluit -
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aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in dit lid is onderworpen. --------------Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de ------------vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. --4.
Het bestuur is - met inachtneming van het voorgaande lid - bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van -registergoederen. ----------------------------------------------------------------------5.
Het bestuur is voorts - met inachtneming van het bepaalde in lid 3 -bevoegd
tot het sluiten 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 derde verbindt. ------------Raad van toezicht -----------------------------------------------------------------------------Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------1.
De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een
oneven aantal van minimaal drie en maximaal vijf leden, en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met -------------inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld. ------------------------------------------------2.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen
de overblijvende leden met algemene stemmen (of zal het enige -------------overblijvende lid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). -----------3.
De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun ---------werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. ------------------------------------4.
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar --verbonden onderneming, haar beleid en/of activiteiten en is voorts belast --met de werkzaamheden hem in deze statuten of in de wet opgedragen. ------De raad van toezicht geeft advies aan het bestuur telkens wanneer dit wordt
verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. ----------------------------------------------De leden hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde --------toegang tot de kantoren en bezittingen van de stichting en het recht tot -----inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de
kas van de stichting. -------------------------------------------------------------------De raad van toezicht heeft het recht zich op kosten van de stichting te doen bijstaan door één of meer deskundigen. --------------------------------------------5.
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, een -----------------plaatsvervangend-voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de bestuurders met het secretariaat belasten. ------------------------------------------6.
De raad van toezicht vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts indien
één lid of een bestuurder daartoe verzoekt. ----------------------------------------7.
De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarbij regels worden -gegeven omtrent zijn besluitvorming. Alle besluiten van de raad van --------toezicht waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is ----------
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voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de ------uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------8.
Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij
te wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde -----inlichtingen, de zaken van de stichting betreffende, te geven. ------------------9.
Van de besluiten van de raad van toezicht wordt aantekening gehouden. De
aantekeningen worden door de raad van toezicht bewaard. ---------------------Vertegenwoordiging -------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en -----bovendien door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. In alle gevallen -----waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders ---wordt de stichting niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd. De
raad van toezicht is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te --wijzen. -----------------------------------------------------------------------------------------Een bestuursbesluit tot het aangaan van een rechtshandeling waarbij sprake is van
een tegenstrijdig belang als voormeld, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het ontbreken van een goedkeuring tast de --------------------vertegenwoordigingsbevoegdheid aan. ----------------------------------------------------Einde bestuurslidmaatschap -----------------------------------------------------------------Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming -----------(bedanken), alsmede bij ontslag door het bestuur, dan wel ontslag op grond van --artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is de raad van toezicht
bevoegd bestuurders te schorsen. ----------------------------------------------------------Boekjaar en jaarstukken ---------------------------------------------------------------------Artikel 10 --------------------------------------------------------------------------------------1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.--------------------2.
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. ----------------------------------------------------------------------------3.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. De jaarstukken worden
ondertekend door alle bestuurders en leden van de raad van toezicht. Indien
daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van ---reden melding gemaakt. -------------------------------------------------------------4.
a.
De stichting verleent opdracht tot onderzoek van de jaarstukken. Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur bevoegd. Gaat deze -------daartoe niet over, dan komt de raad van toezicht deze bevoegdheid ---toe. --------------------------------------------------------------------------------b.
De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet ----bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door --
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generlei voordracht beperkt. --------------------------------------------------Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek --schriftelijk verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur. ---------Reglement -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11 --------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die -------------onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ------2.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -------------3.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te ------heffen. -----------------------------------------------------------------------------------4.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde
in artikel 12 van toepassing. ---------------------------------------------------------Statutenwijziging -----------------------------------------------------------------------------Artikel 12 --------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet -worden genomen - na goedkeuring van het voorstel tot statutenwijziging ---door de raad van toezicht - in een speciaal daartoe belegde vergadering, ----waarvoor de voorstellen tot wijziging van de statuten aan de oproepingsbrief
zijn toegevoegd. -----------------------------------------------------------------------2.
Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met -een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de zitting hebbende ------bestuursleden aanwezig is. -----------------------------------------------------------3.
Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou -----worden behandeld, niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt
daarna binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de vorige, waarin het besluit over bedoeld ----voorstel kan worden genomen met een meerderheid van tenminste ----------drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal bestuursleden
dat aanwezig is. ------------------------------------------------------------------------4.
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ------komen. ----------------------------------------------------------------------------------5.
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, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen welk ----gebied de stichting haar zetel heeft. ------------------------------------------------6.
Ieder lid van het bestuur is bevoegd tot ondertekening van de in lid 4 -------genoemde notariële akte, en tot het verrichten van de in lid 5 bedoelde -----handelingen. ----------------------------------------------------------------------------Ontbinding en vereffening ------------------------------------------------------------------Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen -besluit is het bepaalde in artikel 12 van toepassing. ------------------------------2.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot --------c.
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vereffening van haar vermogen nodig is. ------------------------------------------De vereffening geschiedt door het bestuur. ----------------------------------------De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 5. --------------5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel --mogelijk van kracht. ------------------------------------------------------------------6.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -------------------------------7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ------ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste -------vereffenaar. -----------------------------------------------------------------------------Slotbepaling -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 14 --------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het --bestuur. -----------------------------------------------------------------------------------------De comparant verklaarde, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2,
dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: ---------de comparant als voorzitter en penningmeester; ----------------------------------de heer Jacobus Cornelis van Dongen, geboren te Den Helder op twee maart
negentienhonderd vijftig, wonende 1781 TJ Den Helder, Nieuwstraat 76, als
secretaris; -------------------------------------------------------------------------------de heer Albert Isaac Jacob van Varik, geboren te Haarlem op tweeëntwintig
december negentienhonderd tweeënveertig, wonende 1782 SM Den Helder,
Soembastraat 55.-----------------------------------------------------------------------Tenslotte verklaarde de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7 ---lid 1, dat voor de eerste maal tot leden van de raad van toezicht worden benoemd:
mevrouw Elske Jo Brandjes, geboren te Den Helder op eenentwintig --------augustus negentienhonderd vijfenvijftig, wonende 1788 MA Den Helder, --Vogelzand 3105, als voorzitter; -----------------------------------------------------de heer Lolke Kuipers, geboren te Sneek op vijf oktober negentienhonderd achtenvijftig, wonende 1785 DS Den Helder, Andromeda 125; ---------------de heer Jasper Gervaes Tolhuijs, geboren te Den Helder op zeven mei ------negentienhonderd drieënzeventig, wonende 1782 HE Den Helder, Hector --Treubstraat 85, als secretaris. --------------------------------------------------------Slotverklaring ---------------------------------------------------------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte ---------betrokken comparant/partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor -----gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -----------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de ----datum als in het hoofd van deze akte vermeld. -------------------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De
comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te ------stellen, tijdig, voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis -----genomen en met de inhoud in te stemmen. -----------------------------------------------3.
4.
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De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparant en vervolgens door mij, notaris. -----------------------------------------------

