STICHTING
OPRICHTING

voor mij,ffir
acht,verschenen
decembertweeduizend
Heden,negentien
hiernate noemennotaris,alskandidaat-notaris,
ElisabethVermeulen-Vette,
waarnemervan de met verlofafwezigemr Jan MarinusBenschop,notariste
Middelharnis:--Dirk-1. de heerJan VAN DER MADE,wonendete 3241GE Middelharnis,
-----op dertienfebruari
Bosstraat23,geborente Middelharnis
---honderdvijfenveertig,
negentien
ummer'.4554448200,
rijbewijsn
gehuwd;---------De Wurft-2. de heerWillem FAASSE,wonendete 3245AC Sommelsdijk,
op twee mei negentienhonderd
28, geborente Sommelsdijk
zevenenveertig,
rijbewijsnummer. 4599475007
gehuwd;-----3. de heerCornelisBESUIJEN,wonendete 3247XS Dirksland
14,geborente Sint Laurensop zes juli-----Philipshoofjesweg
honderdtweeënveertig
negentien
p a s p o o r t n u m m eNrY
: B R 8 9611 ,
gehuwd
verklaardenbij deze akte een stichtingop te richtenen
De comparanten
daarvoorde volgendestatutenvastte
NAAM EN ZETEL----.ARTIKEL1 -------1. De stichtingdraagtde naamSTICHTINGOOST EUROPA
WERKGROEPMIDDELHARNIS.
ten huize-en kiestdomÍcilie
2. De stichtingheefthaarzetelte Middelharnis
------van de voorzitter.
3. De stichtingis opgerichtvoor onbepaaldetljd.-----

DOEL
ARTIKEL2 -------1. De stichtingheeftten doel:
en diaconalehulp--financiële
materiële,
a. het verlenenvan geestelijke,
Alle arbeidzal-en personenin Oost-Europa.
aan kerken,instellingen
geschieden
op grondvan Godswoordals enigegrondslaguitsluitend
van Enigheid;--------opgevatin de zin van de drie Formulieren
die met het-----van alleverderehandelingen,
b. het verrichten
in de ruimstezin verbandhoudenof daartoe
vorenstaande
kunnenzijn.-------bevorderlijk
2 . D estichtingdienthet algemeenbelang.-3 . D estichtingheeftgeenwinstoogmerk.
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door:-----------4. De stichtingtrachthaardoel ondermeerte verwezenlijken
van bijbelsen bijbelselectuur,voedselpakketten
a. door het verstrekken
en het opzetten,begeleidenen financierenvan diaconaleen -----kerkelijkeprojectenen het helpenopbouwenvan christelijkonderwijs;
en andere
van de daartoebenodigdegeldelijkeb. het verkrijgen
------middelen:
c . het aanleggenen beherenvan geldelijkereservesen/offondsen;-----en acties--en/ofdoen organiserenvan manifestaties
d . het organiseren
en anderemiddelen;
van geldelijketot het verkrijgen
middelendie met h a a rd o e l
e. alleanderewettigeen geoorloofde
kunnenziin.
bevorderlijk
verbandhoudenof daartoe
G ,I J Z EV A N B E N O E M E N( E N B E L O N I N G-)
B E S T U U RS: A M E N S T E L L I N W

ARTIKEL3 ----

1. Het bestuurvan de stichtingbestaatuit een door het bestuurvast te ------stellenaantalvan ten minstedrie bestuurders.
wordenbenoemden geschorstdoor het bestuur.In-------2. De bestuurders
vacaturesmoetzo spoedigmogelijkwordenvoorzien.Het bestuurkiest-De
uitzijnmiddeneen voorzitter,een secretarisen een penningmeester.
--penningmeester
één
kunnen
door
en
secretaris
functiesvan voorzitter,
persoonwordenvervuld
wordenbenoemdvoor een periodevan drie jaar.Zij------3. De bestuurders
tredenaf volgenseen door het bestuurop te makenrooster.Een volgens
en onbeperkt
het roosteraftredendbestuurderis onmiddellijk
vacaturebenoemdebestuurder-De in een tussentijdse
herbenoembaar.
neemtop het roostervan aftredende plaatsin van degenein wiens
-------vacaturehij werd benoemd.
in het bestuurbehoudthet bestuur
vacatures
of
meer
4. Ingevalvan éen
heden.
zijnbevoegd
ontvangengeen beloningvoor hun werkzaamheden
5. De bestuurders
van de doorhen in de uitoefening
Zij hebbenwel rechtop vergoeding
gemaakte
kosten.
functie
van hun
6. Ten hoogstede helftvan het aantalbestuurdersmag met een andere----hebben.
een familieband
bestuurder
tot en metwordtverstaanbloed-of aanverwantschap
Onderfamilieband
geregistreerd
graad
van
echtgenoot,
en de hoedanigheid
de vierde
partnerof anderelevensgezel

TAAKENBEVOEGDHEDEN
BESTUUR:

ARTIKEL4 -------1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de stichting
2. Het bestuuris niet bevoegdte besluitentot het aangaanvan ----en bezwaringvan
vervreemding
tot verkrijging,
overeenkomsten
(tenzijhet besluitwordtgenomenmet algemene--------registergoederen,
stemmenvan alle in functiezijndebestuurders)
waarbij-3. Het bestuuris nietbevoegdtot het sluitenvan overeenkomsten,
verbindt,zich---medeschuldenaar
de stichtingzichals borgof hoofdelijk
voor een schuld
voor een derdesterkmaaktof zich tot zekerheidsstelling
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van een derdeverbindt,tenzijeen besluithiertoewordtgenomenmet
waarinalle
algemenestemmenin een bestuursvergadering
zijn,en zulks
bestuursledenaanwezigof schriftelijkvertegenwoordigd
is met het doelin
dit
besluit
overeenstemming
voorzover
en
alleen
enkel
van het doelvan de stichting.
danwelde venruezenlijking
-mogenslechtsonderhet voorrechtvan boedelbeschrijving
4. Erfstellingen
------wordenaanvaard.
V
E
R
G
A
D
E RNIG E N
B E S T UUR :

ARTIKEL5 ....---

van het bestuurwordengehoudenin Nederlandop de1. De vergaderingen
plaatsals bij de oproepingis bepaald.-----2. Jaarlijksbrnnenzes maandenna afloopvan het boekjaarwordteen ------gehouden,waar in elk-van het bestuur(dejaarvergadering)
vergadering
van de balansen de staatvan----gevalaan de ordekomtde vaststelling
batenen lasten.Daarnaastwordtelk kwartaaleen vergadering------------gehouden.
gehouden,wanneereén van de
3. Voortswordenvergaderingen
daartoede oproepingdoet.
bestuurders
4 . De oproepingtot een vergaderinggeschiedtten minstezevendagen
niet----tevoren,de dag van de oproepingen die van de vergadering
door middelvan een oproepingsbrief.-------meegerekend,
vermeldt,behalveplaatsen tijdstipvan de5 . Een oproepingsbrief
de te behandelenondenruerpen
vergadering,
wordengeleiddoor de voorzitter.Indiendeze afwezig6 . De vergaderingen
-is voorziende aanwezigebestuurdersin de leidingvan de vergadering.
Tot dat momentwordtde vergaderinggeleiddoor de in leeftijdoudste----aanwezigebestuurder.
van de secretaris7 . De secretarisnotuleertde vergadering.Bij aflruezigheid
leidt.De -doordegenedie de vergadering
wordtde notulistaangewezen
en getekenddoordegenen,die in de
notulenwordenvastgesteld
De notulen-----en notulisthebbengefungeerd.
als voorzitter
vergadering
-----de
secretaris.
door
wordenvervolgensbewaard
van het bestuurhebbende in functie------8 Toegangtot de vergaderingen
en degenendie daartoedoor het bestuurzlin----zijndebestuurders
uitgenodigd
B E S T U U RB: E S L U I T V O R M I N- -G- ARTTKEL6 -------alleenbesluitennemenindiende
1. Het bestuurkan in een vergadering
van de in functiezijndebestuurdersaanwezigof
meerderheid
is.
vertegenwoordigd
Een bestuurderkan zichin een vergaderingdooreen anderebestuurdervan de--ter beoordeling
nadateen schriftelijke,
latenvertegenwoordigen
voorzittervan de vergaderingvoldoende,volmachtis afgegeven.Een
bestuurderkan daarbijslechtsvoor één anderebestuurderals-----van
nietde meerderheid
gevolmachtigde
optreden.ls in een vergadering
dan wordt
aanwezigof vertegenwoordigd
de in functiezijndebestuurders
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

te houdennieteerderdan twee
een tweedevergaderingbijeengeroepen,
en niet laterdan vierwekenna de eerstevergadering.ln deze tweede-----vergaderingkan ongeachthet aantalaanwezigeof vertegenwoordigde
welkeop de
wordenbeslotenomtrentde onderwerpen
bestuurders
eerstevergaderingop de agendawarengeplaatst.Bij de oproepingtot --de tweedevergaderingmoetwordenvermelddat en waaromeen besluitkan wordengenomenongeachthet aantalaanwezigeof----vertegenwoordigde bestuurders.
aanwezig----Zolangin een vergaderingalle in functiezijndebestuurders
wordengenomenoveralleaan de orde
zijn,kunnengeldigebesluiten
mits met algemenestemmen,ook al zijnde door
komendeondenruerpen,
voor het oproepenen houdenvan
de statutengegevenvoorschriften
nietin achtgenomen.-------vergaderingen
Het bestuurkan met algemenestemmenook buitenvergadering-----------besluitennemen.Van een aldusgenomenbesluitwordtdoorde -----door de ---secretariseen relaasopgemaakt,dat na mede-ondertekening
------voorzitterals notulenwordtbewaard.
lederebestuurderheefthet rechttot het uitbrengenvan één stem.---------worden
voorschrijven
Voorzoverdeze statutengeen groteremeerderheid
---geldig
van
de
genomen
meerderheid
volstrekte
met
bestuursbesluiten
stemmen.
uitgebrachte
geschieden
tenzijéen of
mondeling,
in een vergadering
Alle stemmingen
voorde stemmingeen schriftelijkestemming-------meerbestuurders
-----verlangen.
-------geslotenbriefjes.
stemminggeschiedtbij ongetekende,
Schriftelijke
Blancostemmenwordenbeschouwdals niette zijn uitgebracht.----van de
beslistde voorzitter
omtrentstemmingen
In allegeschillen
vergadering.

D:E F U N G E R E N
BESTUUR

ARTIKEL7 -------Een bestuurderdefungeert:--is, door---een rechtspersoon
of indiende bestuurder
a. doorzijnoverlijden
--------haarontbindingof indienzij ophoudtte bestaan;
b. door het verliesvan het vrijebeheerover zijnvermogen;---------c. door ztjnaftreden(al dan nietvolgenshet in artikel3 bedoelderooster---van aftreden);-----------overigebestuurders;
d. doorontslaghemverleenddoorde gezamenlijke
e. door ontslagop grondvan artikel2.298BurgerlijkWetboek.
VERTEGENWOORDIGING
ARTTKEL8 -------de stichting
1. Het bestuurvertegenwoordigt
komtmedetoe aan twee
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
gezamenlijk
bestuurders
handelende
3. Tegeneen handelenin strijdmet artikel4 leden2 en 3 kan tegenderden
beroepwordengedaan
alsook4. Het bestuurkan volmachtverlenenaan één of meerbestuurders,
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aan derden,om de stichtingbinnende grenzenvan die volmachtte--igen
vertegenwoord
BOEKJAAREN JAARSTUKKEN

ARTTKEL
9 --------

1. Het boekjaarvan de stichtingis gelijkaan het kalenderiaar.
van de stichtingen---2. Het bestuuris verplichtvan de vermogenstoestand
van de stichting,naarde eisende werkzaamheden
van allesbetreffende
op zodanigewijzeeen----uit dezewerkzaamheden,
die voortvloeien
te voerenen de daartoebehorendeboeken,bescheidenen
administratie
op zodanigewijzete bewaren,dat daaruitte ---anderegegevensdragers
van de stichtingkunnenworden--allentijdede rechtenen verplichtingen
gekend
jaarlijksbinnenzes maandenna afloopvan het--3 . Het bestuuris verplicht
boekjaarde balansen de staatvan batenen lastenvan de stichtingte ---maken,op papierte stellenen vast te stellen.(De balansen de staatvan
batenen lastenwordenonderzochtdoor een door het bestuur--------ulent dan untant, accountant-administratiecons
aangewezenregisteracco
------in de zin van artikel2:393Burgerlijk
wel een anderedeskundige
Wetboek.Dezedeskundigebrengtomtrentzijn onderzoekverslaguit
aan het bestuuren geeftde uitslagvan zijn onderzoekweer in een
verklaringomtrentde getrouwheidvan de in het vorigelid bedoelde-------stukken)-------4 . Het bestuuris verplichtde in de voorgaandeledenbedoeldeboeken,
gedurendezevenjarente -------bescheidenen anderegegevensdragers
bewaren.-------de op
gegevens,uitgezonderd
aangebrachte
5 . De op een gegevensdrager
papiergesteldebalansen staatvan batenen lasten,kunnenop een------en bewaard,mitsde -------wordenovergebracht
anderegegevensdrager
juiste
geschiedtmet
en volledigeweergaveder gegevens-overbrenging
en deze gegevensgedurendede volledigebewaartijdbeschikbaarziin---en binnenredelijketijd leesbaarkunnenwordengemaakt.-------dit beleidsplan
vasten actualiseert
6 . Het bestuurstelteen beleidsplan
---periodiek.
-----geeftinzichtin de door de stichtingte verrichten
Het beleidsplan
de wijzevan wervingvan gelden,het beheervan het --werkzaamheden,
vermogenvan de stichtingen de bestedingdaarvan.REGLEMENT-.

10------ARTTKEL
vastte stellen,waarin
1. Het bestuuris bevoegdeen reglement
geregeld,
naar
het oordeelvan het
die
worden
ondenruerpen
(nadere)regelingbehoeven.
2. Het reglementmag nietmet de wet of deze statutenin strijdziin.
te wijzigenof te beëindigen
3. Het bestuuris bevoegdhet reglement
van het reglementis het------en
beëindiging
wijziging
4. Op de vaststelling,
bepaaldein artikel11 lid 1 van toepassing.----STATUTENWIJZIGING
8oo2o34/RB
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A R T I K E L1 1 - - 1. Het bestuuris bevoegddeze statutente wijzigen.-----moetmet algemenestemmenworden---Een besluittot statutenwijziging
genomenin een vergaderingwaarinalle bestuurdersaanwezigof
igd zijn.-vertegenwoord
2. De wijzigingmoetop straffevan nietigheidbij notariëleakte
is bevoegdde--lederebestuurderafzonderlijk
totstandkomen.
--aktete verlijden.
desbetreffende
zijnverplichteen authentiekafschriftvan de wijzigingen 3. De bestuurders
de gewijzigdestatutenneerte leggenten kantorevan het
ister
handelsreg
ONTBINDINE
GN V E R E F F E N I N-G
ARTTKEL12------1. Het bestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden
is het bepaaldein artikel112. Op het besluitvan het bestuurtot ontbinding
toepassing.
lid 1 van overeenkomstige
van
wordttevensde bestemming
3. Indienhet bestuurbesluittot ontbinding
wordt-In anderegevallenvan ontbinding
vastgesteld.
het liquidatiesaldo
vastgesteld.door de vereffenaars
de bestemmingvan het liquidatiesaldo
De bestemmingmoetzijnten behoevevan- en moetwordengezochtbij-waarvanhet doel de------een algemeennut beogendrechtspersoon
van de stichtingzoveelmogelijknabijkomt.-------doelstelling
tenzijbij het
geschiedtde vereffening
doorde bestuurders,
4. Na ontbinding
------zijn
aangewezen.
vereffenaars
besluittot ontbindinganderentot
van
5. Na afloopvan de vereffeningblijvende boekenen bescheiden de ---termijn-----ontbondenstichtinggedurendede bij de wet voorgeschreven
aangewezenpersoon
onderberustingvan de door de vereffenaars
van Titel1, Boek2van--bepalingen
de
zijnoverigens
6. Op de vereffening
----Wetboekvan toepassing.
het Burgerlijk
SLOTBEPALINGEN

13------ARTTKEL
1. ln allegevallen,waarinzowelde wet als dezestatutennietvoorzien
besllsthet bestuur.----wordtin deze statutenverstaanelk via de gangbare
2. Onderschriftelijk
bericht,waarvanuit geschriftblijkt.--overgebracht
communicatiekanalen
3. Het eersteboekjaarvan de stichtingeindigtop eenendertigdecember---tweeduizendnegen
SLOTVERKLARING
dat bij dezeoprichting:-------de comparanten
Ten slotteverklaarden
bestuurders;
a. het bestuurbestaatuit acht
in de achterhun naamvermelde---b. voor de eerstemaalzijnbestuurders,
functie:
- de heerJan van der Made,de comparantsub 1 voornoemd,
als

-----voorzitter:

als
de heerWillemFaasse,de comparantsub 2 voornoemd,
--------penningmeester;
8002034/ RB

-6-

fffi\

W
-

de heerCornelisBesuijen,de comparantsub 3 voornoemd,als-

secretaris;
de heerWillemCornelisZoeteweij,wonendete 3245TW

op
51,geborente Rotterdam
Pimpelmees
Sommelsdijk,
als----achtenvijftig,
zevenentwintig
augustusnegentienhonderd

bestuurslid;
de heerMartenHananjaBaan,wonendete 3247AS Dirksland
16,geborente Bussumop achttienoktober
Wilhelminalaan
als bestuurslid;
vierenveertig,
negentienhonderd
de heerMarinusPieterlsta,wonendete 3241GL Middelharnis
op tienseptember10,geborente Poortvliet
Julianavan Stolberglaan
als bestuurslid;
achtenveertig,
negentienhonderd
de heerJacobMeijer,wonendete 3241BN Middelharnis
8, geborente Stellendamop twee november-------Marietjespad
zesenveertig,
als bestuurslid.
negentienhonderd
zijn mij, notarisbekenden de identiteitvan
De comparanten

vastgesteld.is doormij,notaris,
comparanten

op de datumals in het hoofdvan -Waarvanakte is verledente Middelharnis
dezeakte vermeld.
Na zakelijkeopgavevan de inhoudvan deze akte en de toelichtingdaarop--aan de comparantenhebbendezeeenparigverklaardvan de inhoudvan
en met de ----dezeakteen de toelichtingdaaropte hebbenkennisgenomen
inhouddaarvanin te stemmenen op volledigevoorlezingvan dezeakte

geenprijste stellen.

en
voorlezing
doorde comparanten
Vervolgensis dezeakte na beperkte
mij, notaris,ondertekend.
(volgenhandteken
ingen)
V O O RA F S C H R I F T
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