Artikel 7 ---------------------------------------------------------------------------------Een bestuurder defungeert: --------------------------------------------------------a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is,
door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;---------------b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----------c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde ---
rooster van aftreden; ----------------------------------------------------------d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige be------stuurders;------. ------------------------------------------------------------------e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.------
Ve rtegenwoo rdiging ----------------------------------------------------------------Artikel 8 ---------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----------------------------2.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee -
gezamenlijk handelende bestuurders.-----------------------------------'-3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen
derden beroep worden gedaan.--------------------------------------------4.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders,
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die --
volmacht te vertegenwoordigen. -------------------------------------------
Boekiaa r. en iaarstu kken ----------------------------------------------------------Artikei· 9 ------.----------------. ---------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-------Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stich -
2.
ting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stich ----:
ting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe beho --
rende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zo ---
danige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ------------3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop -
van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de. stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. -----
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht --
door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, ac---
countant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige
in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en ----
geeft de uitslag van zijn onderzoek. --------------------------------------4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde ----
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ze -
ven jaren te bewaren.---------------------------------------------------------5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezon ---
derd de op papier gestelde .balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en
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bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige f
weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volle -
dige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen rederijke tijd leesbaar
kunnen worden gemaakt. -----------------------------------------------------

Huis houde I ijk Reglement ---------------------------------------------------------Artikel 10--------------------------------------------------------------------------------1.

2.
3.
4.

Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stel-
len, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oor--
deel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.--------------------Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statu --
ten in strijd zijn. ----------------------------------------------------------------Het bestuur is bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of
te beeInd1gen. · ---------------------- · ------------------------------------------Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het huishoudelijk
reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. -------

Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------Artikel 11-- -----------------------------------------------------------------------------1.

2.
3.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot
statutenwijziging dient te worden genomen met een meerder----
heid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stem men in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegehwoordigd zijn. __,.__________________________________________________________
De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot -
stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de des -
betreffende akte te verlijden.------------------------------------------------De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wij -
ziging en de gewijzigde $tatuten neer te leggen ten kantore van het handels register. .;.___________________________________________________________

0ntbinding en vereffening ____.;.___________________________________________________
Artikel 12---------------------, -·-------------------------------------------------------1.
2.

3.

4.
5.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. --------------------Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in -
artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. ---------------------Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de be-------
stemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen
van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door
de vereffenaars vastgesteld. ------------------------------------------------Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, ----
tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn -aangewezen. --------------------------------------------------------------------Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden -
van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorge-------
schreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars --aangewezen persoon. --------------------------------------------------------- 5 -

Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing --------------------------Slotbepalingen -----------------------------------------------------------------------
Artikel 13--------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen,waarin zowel de wet, deze statuten of het even -
1.
tuele huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.--Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de ------
2.
gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht,waarvan -
uit geschrift bi ijkt. ---------------------------------------------------------------3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig de---cember tweeduizend zeven. ------------------------------------------------5 I otverklaring -------------------------------------------------------------------------Ten slotte verklaarde de comparant dat bij deze oprichting: --------------het bestuur bestaat uit drie bestuurders;---------------------------------a.
b. voor de eerste maal zijn bestuurders,in de achter hun naam ----
vermelde functie: ---------------------------------------------------------------1. de comparant,voorzitter; ---------------------------------------------2. de heer Jan Boonen, wonende te 8072 CV Nunspeet,As -
tridlaan 10,geboren te Harderwijk op veertien december --
negentienhonderd zesenvijftig en in algehele gemeenschap
van goederen gehuwd met mevrouw Barta Janna van der -
Wal, penningmeester; -------------------------------------------------de heer Eric Westerink, wonende te 8261 JX Kampen,----
3.
Koornmarkt 20-1,geboren te Harderwijk op eenentwintig --
december negentienhonderd zevenenzestig,ongehuwd en
geen geregistreerd partner,secretaris. ---------------------------SLOT VAN DE AKTE ---------------------------------------------------------------De comparant is mjj, notaris,bekend. -------------------------------------------
WAARVAN AKTE is verleden te Nunspeet op de datum in het hoofd -dezer akte vermeId.----- .----- --------------- ·----------------------------------------Na mededeling aan de comparant van de zakelijke inhoud van deze -
akte en toelichting daarop en na verklaring door de comparant dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van de akte en daarmee instemt,
hebben de comparant en ik, notaris, na beperkte voorlezing de akte --ondertekend om zeventien uur en vijftien minuten. ------:::-,,.•..::.::_____ -------,./ '
(volgt ondertekening)
6.
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