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Heden, zeventien februari negentienhonderd drie
en negentig, verscheen votrr mij, Mr. Cornelis Mar-
tinus Maria tle Laat, notaris ter standplaats Horst:-
de heer ing, TTIEODqB ADoLF.. DINNISSEN, mi l ieu-ambte-
naar, geboren te WaLbeck (Duit,sland) op vier en
tr+intig .december negentienhonderd veertig, vronende
te 5961 ÀW Ftrorst, Paulus Potterstraat LL, volgens
zí1n verklaring gehuwd. --*--*
De komparant verkiaarde bij deee een st.ichtinE in
het leven te roepen en daarvoor de navolgende statu-
:::_:i::_::_::::1ffi :: -::: _:::-:: -_::::

NAÀU, A.E3,EJ, EN DUUR
Àrtikel L.--*---
L. De stichting draagt de naam: !'STICHTï§§ §ÀlïVf:
TÀSI'
2. Zij heeft haar. zetel in de gemeente Horst
3. De stichting is opgericht vocr onbepaalde t,ijd.--

DO-EïJ
Àrtikel 2.------
L. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van
de kindertehuizen van Jeanne Colson en pater Schou-
ten j"n !{atublapj.-Maumere op Flores in ïndonesië en
voorts arl hetqreen rnet ëen en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevordertj.ik
kan zijr"r, alles in qle ruimste zin des r,uoords
2. De stichting tracht haar doel onder aeer te ver-
wezenl-ijken door het houden van inzamellngsacties
:::_?::: _::-::::::::' ffi;ffi;-::::::: -::::- -:::: -:::
Àrtikel 3-..---*-
Het v€rmogen van cle stichting zal worden gevormd
door: -*----
- subsidies en' donatÍes;-------
- schenkingen, erfstellingen en legaten;-*-*---
- alle andere verkrijgingen en baten

BE§SUIJR
Artikel {.--****
L. Het bestuur van cle stichting bestaat uit ten
minste drie leden en wordt voor de eerste maal bÍj
deze akte benoemd, Het aantal leden wordt - met
inachtnerning van het in de vorige zin bepaaJ"de -
door het bestuur met algernene stemmen vastgesteld.--
2. Het bestuur {met uiteondering van het eerste
bestuur, waarvan de leden ín functíe worden benoemd)
kiest uit zijn miclden een voorzitter, eer secretaris
en een penningmeester. De f,uncties van secretaris en
penningnneester kunnen ook door óén persoon worden



vervuld -----;;;-;;;;;-;."..","r*l @3. Bíj het ontstaan van ëen (of. nreer] "3"'---...-^rarrnnhet bestuur, eullen de overblijvende bestuursleden
met argemene =lËí*à" (of za} he{ enige overblijvende
ËÀÀtuuísrial binnen twee maanden na het ontstaan van

de vacature(si-àa.ti" voorsien door de benoeming van
een (of meer) opvo}ger(s).------
4, Mocht(en) id fre{ besluur om welke reden dan ook

een of meer leden ontbreken, dan vormen de overbli]-
vende bestuursleden, of vorrnt het enige overblii-
vende bestuurJio niettemin een wettig bestuur '
behoudens het bepaalde in artiltel. T -.::::::-
;:"ËïïJa"ï-rJ"-r,ài-É""i"", senieren seen beronins
voor hun werkzaamheden.

BESTI.IUR§VERGÀPERIN9E$ EN BESTUUR§tsESLUITEF'
Àrtikel 5.------
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden í-a

Horst
2. Ieder jaar wordt ten rninste één vergadering ge-

í. - v"tqaderingen zullen voorts telkenm
gehouden, waní**r de voorzitter dit wenselijk acht
of indien één der andere bestuursLeden daartoe

="rrriiiulijk en onder nauwkeurige opgave der te
behandelen punten aan cle voorzitter het' verzoek
richt. Indien aÀ .roorzitter aan een dergelijk ver-
zoelc geen gu*ruig geeft in 

- 
dier voege ' dat de ver-

óààótí"g xàn *"?aé" gehouden hinnen drie welten na

Ëet verioek, is de verzoeker bevoegd zeLf een ver-
;;À*"i;;-rij.un te rCIepen met inachtnemins van de

íereÍsté f ormaliteiten
;:- b; oproeping tot de vergadering geschiedt be-
houdens het in'rio 3 bepaal-de - door de voorzitter,
ten minste ="r*, aag"n tbvoren, de dag -der oprogOing
en die der ver[ra"ií"q niet meegerekend' door midde]
van aangetekenàe oproepingsbrieven' *---*-
5. De oproeprnqsnrievei vérmelden' behalve plaats en

t.íjdst.ip .ran aË-vàigaoerinq', de te behandelen onder-
werpen.---:'-- ----;;-;;;;;@
Àl-?orang in een bestuursvergaderi'ng 1rle
zijnde bestuu::sleden "tn'*'íg 

ziin' kunnen geldige
besluiten worden genomen oveÍ aLle aan de orde ko-
mende or,a"t*ui[àn," íit" met argenene §temmen ' oo]< ar
ziin de dooli* Jtututen geqevel ::::::l::':ï"""?:
í:d" ö?"Ëïï* 

"", houden 1,."'- versaderinsen niet in
acht genomen
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter
van het uestöfi bi, dieís afwezigheid wi jst de

vÀigaaering zelf haar voorzitter aan
8. van het ',r"tn""ààfo* in de verEaderi ngen worden

notulen gehouden door de secretarià of door eén der
andere aan$/eziqÀn, door de voorzítter daartoe aan-
gezocht. De notulen worden vastgesteld. en getekend

door degenen, die in de vergadeiing a-l-s vooreitter

"tt- 
à*.*étaris hebben gefungeerd' ---*-

g. Het be§tuur kan ter vergadering-alle.en dan ge]-
dige bestuite; ;;;" indien-de meeicterheid zijner in
Ë"í*ti" -zijnde leden ter versaderins "::l:jjy--S
Ilen bestuursrià- Xan zíelt ter vergade::ing door een



.à'

gï

rredebestuurslid laten vertegenwoordigen op overleg-
ging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
vocreitter der vergaderÍng vold.oende, volmacht. Eer
bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebe-
stuurslid ats gevolmachtigde optreden
LO, llet bestuur kan ook buiten vergadering besluiter
nenen, mits a1le bestuursleden in de gelegenheii
zijn gesteld schriftelíjk, telegrafisch of per telex
hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden
door de secretaris een relaas opgemaa)<t, dat na
mede-ondertekeni*g door de voorzÍ-tter bij de notulen
wordt gevoegd.
lL. ïeder bestuurslid heeft het recht tot het uit-
brengen van een stem
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid

lvoorschrijverr worden a}le bestuursbesluiten genomen
I met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemftën
L2. Àlle stemminqen ter vergaderinqr geschieden mon-
deling, tenzij de voorzitter een schriftelijxe stem-
ming gewenst acht of één der stemgerechtigden dlt
voor de stemming verlangt
Schriftelijke stemming geschiedt bi j ongetekende,
geslot.en brief jes. --*-
13. Blanco stemmen worden beschoui,rd als niet te zí}n
uitgebracht.
L4. Mocht bij stemming over p€rsonen bil eerste
steranring geen meerderheid worden verlrregen, dan za}
een nieu+re st,emming plaats hebben. Indien ook dan
geen meerderheid verkreqen wordt, zà1 bij een tus-
senstemming worden beslist tussen welke personen za)-
worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of
een herstemming de stenmën, dan besl"ist het lot.----
L5. ïndien een voorste] zaken betreft, wordt het bij
staking van stemmen als verworpen beschouwd,--*-
16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij

lde statuten voorzien, besJ.ist de voorzitt,er.*****-*-
* - - _ _ BES TUUESSEVO EG DHE I D EN 

-V 
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Àrtikel 6.---,*--
1, Het bestuur is belast met het besturen van de
stichtinq. ------
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van
overeenlcomsten tot het l<open, vervreemden of be-
zwaren van registergoederen, noch tot het slrliten

j van overeenkomsten waarbij de stichting zich a1s
borg of hoofdelijk medesshuldenaar verbindt. zich
voor ëen derde sterk maakt of zich tot zekerheÍd-
stelling van een schuld van een ander verbindt
Àrtikel 7------r

if. Het bestuur vertegenwoordigt de stichtinq.*****--
i2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
I:iaan de voorzitter
!:. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer
ibestuursleden, alsook aan derdenr onl de stichting
jbinnen de grensen van die volmaeht te vertegenwoor-
i aigen
i----*-* EII"D&*§E§TUURSÀïD}{&ÀT5gH.ÀP
yÀrtikel 8.*-----
' Het f.restuursi.idmaatschap ej-ndigt :
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door oveslijden van een bestuurslid, bij verries vnhgt vrije beheer over zijn vertïogen, nlj schrift?Filijke ontslagneming (bedanken), alsmede Éij ontsla{op grond van artÍkel Z9B Boek Z van het furgerlijÈ
Wetböek

----**BOEKJÀAR El-t, JÀÀRSTUKKENÀrtikel 9-
]. Het boekjaar van de stichting is gelijl< aan hetkalenderjaar
2. Fer het einde van ieder boek jaar word,en de boeken,der stichting afgestoten. Daaruit worden door depenningmeester een balans en een staat van baten enlasten over het geëindigde boek jaar opqiemaakt, wellcejaarotukken, bÍnnen zes rnaandeh na àÍloop van het
boekjaar aan het bestuur worden aangeboden,--*-**---3. De jaarstuklren worden door het bestuur vastge-steld

--*--REq.LEHEHTÀrriket to. --****,-_*IIIIll*1. Het bestuur is bevoeqd een regl"ement vast *stellen, waarin die ondérwerpen v*trden geregefG'
welke niet in dese statuten zijn vervat
2. Het reqlernent mag niet. met de wet of deze statu-ten in strijd eijn
3. Het bestuur ls te allen tijile bevoegd het regle-

!. OF de vaststelling, wijziging en opheffing vanhet reglement is het bepaalde in artikel 11 1iO 1

:::_:::ri::::ï
Àrriker ,, . __*:::re:-:::::-:::- ::_:::
1. Het bestuur- is bevoegd deee statuten Le wijzigen.
Het, hesluit daartoe moet worden genomen met algemene
sternrnen in een vergaderinE, waarin ar}e bestuursre*
den aanweziq of vertegenwoordigd zijn, zonder dat inhet bestuur enige vacature bestaat.**---
2, De. wijziEing moet op straffe van nietigheid bijnotariële akte tot. stand komen
3 . De leden \ran het bestuur zí)n verpl icht een a;ffithent.iek af schrif t van de wrjzÍqind, atsmede rogewijzigde statuten neer te 1eggen ten kantore vanhet Openbaar Sticfrtingenregisteï, gehouden door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken, hrinnen wellcer
gebied de stichting haar zetel heeft

-----0IÈfBrNprNG,Eiï VSRÀrtikÈl iz-
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde inartikel 11 licl I van toepassing.-*---
2. De stichtinf blijft na haar ontbinding voortbe-
staan voorzover dit tot vereffening van haar vermo-
gen nodig is
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.*------
4. De vereffenaars dragen er zarg voor, dat van deontblnding van de stichting inschrijving geschiedt
in het regLster, bedoeld j.n artikel lt lid 3"-***---5. Gedurende de vereffening blijven de bepalinEen
van deae statuten zoveel mogelijk van ]<racht.*---:f.l6: Bij ontbinding van de siicfrËing wordt in de ontVi'bindingsvergadarÍng bepaald welkè bestemming een
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Èventueel na liquidatie overblijvend batig saldo zakrijgen, waarbi j het doeL der stichting en de rÀrensevan de eventuele subsidiénten in acht dienen tworden genonen
7 - Na afloop van de vereffening blijven de boeken ebescheiden van de ontbonden stichting gedurende tiejaren berusten onder de jongste vereifenaar.-------

-. S-LO?BEPÀLÏNGEN.
Àrtikel i.3. ----- -.-------ïn alle gfevallen, waarin zoweJ. de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuurTenslotte verklaarde de kor*parant, ter uitvoerinvan het h€paalde in artilcel 4 l"€dën 1 en z t dat voo:de eerste maal tot bestuurders van de stichtin,
worden benoemd,--ad---
1,. de heer ing, fHSODOR ÀDOLF DÍNNISSEN, milieu,aq?tenaar, geboren te ítalbeck {Duitsland) op vier ertwintig december negentienhonàerd veertigj wonenoite 5961 Àw frorst, paulus potterstraat 1r, gehuwd mel
mevröuid E.p,H, [Ianten, als voorzitter;-*--*2. MëvrÖuw ELTSÀBETIÍ P§TROI{ELLÀ HELENÀ wÀNfEN, gebo.ren te sevenum. op zest.ien september negentienhonderr
negen en dertig, wonende te 5961 Àg{ Horst, paulue
Potterstraat 11, gehuwd met de heer T.À, DÍnissen,aIs secretaris i -------3. MEVTOUW }IÀRTA JÀCOBÀ ÀNTONÏÀ }IENRICA SCHÀMINEE,geboren te Appeltern op veertíen augustus negentien:honderd zes en dertig, wonende te eSq3 zT Níjmegen,Bredestraat 93. als penningmeesteri**-*-
4 . de heer Hr. I-Í, !{RÀÀYEVELD, wonende te LAl-? BfÀmsterdan, Herengracht 409, als bestuurslid.--*-
De komparant is mij, notarÍs, bekend

- WAÀRVÀN AKTE,verleden te Horst op de datum in het nooro van aézeakte vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze minuut-akte aan de verschenen persöon, heeft deze verklaardvan de inhourl van deze akte te hebben kennisgenomenen op voS"ledige voorlezing daarvan geen priis testellen
Vervolgens is deze akte, rà beperkte voorlezing,door de komparant en rrij, notaris, ondertekend.---:-
{Getekend: ) T,A. Dínnissen, C.M.M. de Laat
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