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OPRICHTING
STICHTING

Heden,tien novembertweeduizendvier.

verschenen
voormij,Mr JacobusHenricus
MariaGrijmans,
notariste 's-Gravenhage:
1. de heerWillemGodfriedFurnée,wonendete 2253CC Voorschoten,
Richard's-Gravenhage
wagnerlaan57 geborente
op vijfaprilnegentienhonderd
vierenveertig
(houdervande identiteitskaart
metnummer1A1331859
afgegeven
te voorschotenop achtentwintig
decembertweeduizend
één),gehuwd;
2. de heerCornelisHendricus
Lieffering,
wonendete 2625KG Delft,Schijflaan
15,'s-Gravenhage
geborente
op zevenfebruarinegentienhonderd
vierenveertig
(houdervan het paspoortmet nummerNB 2804637afgegevente Delftop éénentwintig
december
tweeduizend
één)gehuwd;
De comparanten
verklaarden:
Considerans
de navolgende
gemeenten
en lichamen:
de Diaconie
vande Protestantse
Gemeentete's-Gravenhage;
de Diaconie
vande Hervormde
en gereformeerdegemeenteScheveningen;
de Diaconievan de HervormdegemeenteDelft;
de Diaconievan de Hervormdeen Gereformeerde
gemeenteVoorburg;de Diaconievan de Hervormdeen Gereformeerde
gemeenteRijswijk'de Diaconievan de HervormdegemeenteWassenaar;

- de Diaconie
vande Hervormde
gemeente
Zoetermeer;
hebbende wenste kennengegevenom hetSamenwerkingsverband
lnvalïden
Vakantieweken
(SlV)te institutionaliseren
in eenstichting,
om de continuiïeit
vande activiteiten
vanhetSIV-hetorganiseren
vanvakanties
voormensenmet
functionele
beperkingte waarborgen.
De comparanten
verklaarden
vervolgens,
ter uitvoering
van hethiervoorin de
consideransbepaalde, bij dezeakteeenstichting
op te richtenondervaststelling
vande volgendestatuten:

Naamen zetel
Artikel í
1. De stichting draagtde naam:StichtingSlV.
's-Gravenhage.
2. Zij heefthaarzetelin de gemeente
Grondslág
Artikel2
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De Stichting
SIVheefthaargrondslag
in de bijbelseboodschap
zoalsdezewordtuitgedragen
doorde Protestantse
Kerkin Nederland.
Zij verrichthaaractiviteiten
geÏnspireerd
doorhetgeloofin JezusChristus
en zijnboodschap
vannaastenliefde
en barmhartigheid

Doel.
Artikel 3
1. De stichting
heefttendoel:
a. het stimuleren
vanontspanningsactiviteiten
zoalshetorganiseren
van
va ka n ti e s,Voor per sonenm eteenfunctione|ebeper king'b. hetgevenvanvoorlichting
overontspanning
vooren de verzorging
vande in
personen.
suba genoemde
2. De stichting
trachthaardoelondermeerte verwezenlijken
door:
a. het instandhouden
vaneenvrijwilligersorganisatie;
b. hetin dienstnemenvangekwalificeerde
krachten
voorde ter realisering
vande doelstellingen
uitte voerenactiviteiten
en voorde leiding
ondersteuning
daarvan;
c. hetgevenof doengevenvande nodigescholing,
trainingen vorming
Vermogen
Artikel4
1. Het vermogenvan de stichtingzal wordengevormddoor:
subsidies,giftenen donaties;

hetgeenverkregen
wordtdoorschenkingen,
erfstellingen
en legaten;
alleandereverkrijgingen
-"-'ï9"'J-"
en
-'
baten
2 . Erfstellingen
kunnenslechtswordenaanvaard
onderhetvoorrecht
van
boedelbeschrijving

Organen
AÉikel 5
De stichtingkent de volgendeorganen:

a. hetbestuur:
b. de raadvantoezicht;
c. hetvrijwilligerskader.
Het bestuur
Artikel 6
1. Hetbestuurvande stichtingbestaatuit minimaal
drie(3) en maximaal
zeven(7)personen
natuurlijke
en wordtvoorde eerstemaalbijdezeaktebenoemd.
Vervolgens
wordende ledenvanhetbestuurbenoemddoorhetbestuur.Hetaantalledenvan hetbestuurwordtdoorhetbestuurmetalgemene
stemme
vastgesteld.
De ledenvanhet bestuurdienende grondslag
vande stichting
te onderschrijven
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2 . Hetbestuurbenoemtuitzijnmiddeneen voorzitter,een secretarisen een
penningmeester.
De functievansecretaris
en penningmeester
kanookdooréénpersoonwordenvervuld.
3. In hetbestuurhebbenzitting:
a.
b.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

minimaaléén persoonafgevaardigddoor de raad van toezicht;
minimaaléén persoonafgevaardigddoor het vrijwilligerskader.

Daarnaastzal ernaargestreefdwordenminimaaléén persoonin het bestuurte benoemen
meteen medische
achtergrond.
De ledenvan hetbestuurvande stichting
kunnenniettevenslidzijnvande raadvantoezicht.
De ledenvan het bestuurwordenbenoemdvooreenperiodevanvierjaaren kunnentweemaal
terstondwordenherbenoemd.
lngevalvaneenvacaturebetreffende
eente benoemen
lidvanhetbestuur,
behorende
tot de categorieën
als bedoeldin lid 3 ondera en b, deelthetbestuurzulksonverwijldaan de raadvan toezichtrespectievel'rjk
het vrijwilligerskader
schriftelijk
mede.Dezekunnenbinnendriemaandendaarnaeenvoordracht
voor
een nieuwlidvan hetbestuurdoen.
Indienaanhetverzoekals bedoeldin lid6 geengehoorwordtgegevenof indienschriftelijk
wordtmedegedeeld
van hetdoenvaneenvoordracht
af te zien,zal het
b e stu u rzo n d e r voor dr achtindevacatur evoozien.
Voorde verderebepalingen
vandezestatutenzal hetaldusbenoemde
lidvanhet bestuurgeachtwordente behorentot de categorieledenvan het bestuurin wiensvacatureis voorzien.
Ingevalvan een vacaturebetreffendeeen te benoemenlid van het bestuurdie niet behoorttot de categorieënals bedoeldin lid 3 ondera en b, zal het bestuurdaarinzelf binnendrie maandenvoorzien.
lngevalvan een vacatureblijvende overblijvende
ledenvan het bestuurniettemin

eenwettigbestuurvormen.
10. De ledenvan hetbestuurgenietengeenbeloning
voorhunwerkzaamheden.
Zijhebbenwel rechtop vergoeding
vande doorhenin de uitoefening
vanhun
functiegemaaktekosten.
Takenen bevoegdhedenvan het bestuur
AÉikel7

1. Hetbestuuris belastmethet besturen
vande stichting.
2. Het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomsten
tot verkrijging,
vervreemding
en bezwaringvan registergoederen.
3. Hetbestuuris nietbevoegdte besluiten
tot hetaangaanvanovereenkomsten,
waarbijde stichtingzichals borgof hoofdelijkmedeschuldenaar
verbindt,zicllvooreenderdesterkmaaktof zichtotzekerheidstelling
vooreenschuldvaneen-
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anderverbindt.

4. Hetbestuurheefttot taakde begroting
te ontwerpen
en op te stellen.Hetbestuur
stelthetjaarverslag
en dejaarrekening
op en steltdeze - na goedkeuring
dooreendeskundige
als bedoeldin artikel18 lid 2 - tevensvast.De Raadvan
Toezichtwordttijdigoverdebegrotingendejaarrekeningschriftelijkgeïnformeerd.
5 . Hetbestuurste|thetkadervastwaarbinnenhetvrijwi||igerskaderhaarwerkzaamheden
metbetrekking
tot de praktische
uitoefening
vande doelstelling
vande stichting
magverrichten.
Hetbestuurkannadereregelshiertoein een
reglement
vaststellen
6. Hetbestuurbenoemtde ledenvan hetvrijwilligerskader.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
1. De stichting
wordtvertegenwoordigd
doorhetbestuur.
2. Daarnaastwordtde stichtingvertegenwoordigd
door:
hetzijde voorzitter
gezamenlijk
en de secretaris,
handelend;
- hetzijdoorde voorzitter
en de penningmeester,
gezamenlijk
handelend;
-hetztjdoordesecretarisenpenningmeestergezamen|ijkhande|endtenzijbeidefunctiesin één persoonzijnverenigd.
Besluitvormingdoor het bestuur
AÉikel9

1. De bestuursvergaderingen
wordengehouden
ter plaatsealsdoorhetbestuurvastte stellen.
2. lederkalenderjaar
wordentenminste
gehouden.
tweevergaderingen
3. Vergaderingen
zullenvoortstelkenmale
wordengehouden,
wanneerde voorzitter
ditwensel'tjk
achtof indienéénderandereledenvanhetbestuurdaartoe
schriftelijk
en ondernauwkeurige
puntenaande
opgavederte behandelen
voorzitterhet verzoekricht.Indiende voorzitteraan een dergelijkvezoek geengevolggeeftin diervoege,datde vergadering
kanwordengehouden
binnendriewekenna hetverzoek,is de verzoekerbevoegdzelfeen vergadering
bijeente roepenmetinachtneming
vande vereisteformaliteiten.
- behoudens
4. De oproeping
geschiedt
tot de vergadering
hetin lid 3 bepaalds- doorde voorzitter,
tenminste
zevendagentevoren,de dagderoproeping
en diedervergadering
nietmeegerekend,
doormiddelvanoproepingsbrieven
5. De oproepingsbrieven
vermelden,
behalveplaatsen tijdstipvande vergadering,
de te behandelen
onderwerpen.
6. Zolangin een bestuursvergadering
allein functiezijndeledenvan het [ss{uu1aanwezig
zijn,kunnengeldigebesluiten
wordengenomenoveralleaande ordekomendeonderwerpen,
mitsmetalgemene
stemmen,
ookal ztjnde doorde -
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statutengegevenvoorschriften
voorhet oproepenen houdenvanvergaderingen
nietin achtgenomen.
7. De vergaderingen
wordengeleiddoorde voorzitter
van hetbestuur;bijdiensafiruezigheid
wijstde vergadering
zelf haarvoorzitteraan.
8. Van hetverhandelde
in de vergaderingen
wordennotulengehouden
doorde secretaris
of dooréénder andereaanwezigen,
doorde voorzitter
daartoe
aangezocht.
De notulenwordenvastgesteld
en getekend
doordegenen,
die in de
vergadering
als voorzitteren secretarishebbengefungeerd.
9. Hetbestuurkanter vergadering
alleendangeldigebesluiten
nemenindiende meerdérheid
zijnerin functiezijndeledenter vergadering
aanwezig
of
vertegenwoordigd
is
Eenlidvan hetbestuurkanzichter vergadering
dooreenmedelidvanhetbestuurlatenvertegenwoordigen
op overlegging
van een schriftelijke,
ter beoordeling
vande voorzitter
dervergadering
voldoende,
volmacht.
Eenlidvanhetbestuurkandaarbijslechtsvooréén medelidvan hetbestuuralsgevolmachtigde
optreden.
10. Hetbestuurkanook buitenvergadering
besluiten
nemen,mitsallelédenvanhetbestuurin de gelegenheid
pere-mail,fax of andere
zijngesteldschriftelijk,
schriftelijk
communicatiemedium
hunmeningte uiten.Vaneenaldusgenomen
besluitwordtonderbijvoeging
vande ingekomen
antwoorden
doorde secretaris
een relaasopgemaakt,
dat na mede-ondertekening
door de voorzitterbij de notulenwordtgevoegd.
11. lederlidvan hetbestuurheefthetrechttot hetuitbrengen
vanéénstem.
Voorzoverdezestatutengeengroteremeerderheid
voorschrijven
wordenallegenomenmetvolstrekte
bestuursbesluiten
meerderheid
dergeldiguitgebrachte
stemmen.
12. Allestemmingen
geschieden
ter vergadering
mondeling,
tenzijde voorzitter
eenschriftelijke
gewenstachtof éénder stemgerechtigden
stemming
ditvoorde stemming
verlangt
Schriftelijke
geschiedt
stemming
geslotenbriefjes.
bijongetekende,
13. Blancostemmenwordenbeschouwd
als niette zijnuitgebracht
14. ln allegeschillen
omtrentstemmingen,
nietbijde statutenvoorzien,
beslistde voorzitter
Eindevan het lidmaatschapvan het bestuur
Artikel10
1. Hetlidmaatschap
van het bestuureindigt:
a. dooroverlijden;
b. door schriftelijkbedanken;
c. door periodíekaftredenals bedoeldin artikel6 lid 5;
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d.

ingevalhet betrokkenlid in staatvan faillissement
word verklaard,surséance
van betalingaanvraagt,de wettelijkeschuldsaneringregeling
op hem van toepassingwordtverklaard,dan wel ingevalhet betrokkenlid ondercuratele-

wordtgesteld
2. Voortskanom redenenontleendaan het belangvande stichting
eenlidvanhetbestuurdoorde raadvantoezichtwordenontslagen
bij besluitgenomenmeteen
meerderheid
vantenminste
twee/derde
vande stemmenuitgebracht
in een
vergadering
waarintenminste
twee/derde
vande ledenvande raadvantoezichtaanwezig
of vertegenwoordigd
is.
Raadvan tóezicht
Artikel 1í
1. De raadvantoezichtbestaatuitde vertegenwoordigers
vancontribuerende
lichamen.
Als lichamen
wordenookbeschouwd
instellingen
vanandereeventueel
nietkerkelijke
lichamen,
instellingen
of rechtspersonen
diediaconale
taken

uifuoert.
Een contribuerendlichaamis een lichaamdat jaarlijkseen minimalefinanciëlebijdrageverstrektaan de stichting.De hoogtevan deze minimalebijdragezal jaarlijksdoor het bestuurin overlegmet de deelnemendelichamenworden
vastgesteld.leder contribuerend
lichaamkan één persoonin de raadvan toezicht
benoemen.De ledenvan de raad van toezichtdienende grondslagvan de stichtingte onderschrijven.
De ledenvan de raadvan toezichtwordeny6er ds -

2.

3.

4.
5.
6.
7.

eerstemaalbij dezeaktebenoemd.
Mocht(en)
in de raadvantoezichtom welkeredendanookéénof meerledenontbreken,
dan blijvende overblijvende
ledenvande raadvantoezicht,
of blijfthetenigeoverblijvende
lidvande raadvantoezichtniettemin
bevoegd.
De ledenvande raadvantoezichtwordendoorde raadvantoezichtbenoemd,
metinachtneming
vanhetbepaaldein lid 1. lederlidvande raadvantoezichtkan
te allentijdewordengeschorst
of ontslagen
doorde raadvantoezichtbij besluitgenomenmeteen meerderheid
vantenminste
twee/derde
vande stemmen- de stemvan het betrokkenlid van de raadvantoezichtnietmeegerekend
uitgebracht
in eenvergadering
waarintenminste
twee/derde
vande ledenvande
raadvantoezichtaanwezigofvertegenwoordigdiS.
De raadvantoezichtbenoemtuit haarmiddeneenvoorzitter
en eensecretaris.
De ledenvande raadvantoezichtkunnenniettevenslidzijnvan hetbestuur.
De ledenvande raadvantoezichtkunnenwordenbenoemdvooreenperiodevanvierjaaren kunnentweemaal
terstondwordenherbenoemd.
personenzijn benoembaar
Slechtsnatuurlijke
tot lid van de raadvantoezicht.-

Taak en bevoegdheden van de raad van toezicht

Artikel í2
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1. De raadvantoezichthoudttoezichtop hetbeleidvan het bestuuren op hetfu n cti o n e re n V andestichtingendewijzewaar opdedoelste | | i ngw or dtgerealiseerd.
Voortsis de raadvantoezichtbelastmetde uitwerking
en de
behartiging
vande identiteitsaspecten
vande stichting.
Bijde vervulling
van huntaakrichtende ledenvande raadvantoezichtzichnaarhet belangvande
stichting.
2 . Voortsis de raadvantoezichtonderÍneerbelastmetde volgendetaken:
a. hetvoordragen
van ledenvan het bestuurals bedoeldin artikel6 lid6;
b. hettoetsenvan hetfunctioneren
vande stichting;
c. hetgevraagden ongevraagd
adviseren
vanhet bestuur.
d. hetverlenenvangoedkeuring
aan het bestuurvoorbesluiten
als bedoeldin artikel20 lid 1.
3. Het bepaaldein artikel9 ten aanzienvan de oproepingen de besluitvorming
is van overeenkomstige
toepassingop vergaderingen
van de raadvan toezicht.Einde van het Iidmaatschap van de raad van toezicht
AÉikel 13

1. Hetlidmaatschap
vande raadvantoezichteindigt:
a.
b.
c.
d.

door overlijden;

doorschriftelijk
bedanken;

door periodiekaftredenals bedoeldin artikel11 lid O;
wanneereen lichaamwaaruithet betreffendelid van de raadvan toezichtis benoemdniet meer voldoetaan de eisenals gesteldin artikel11 lid 1
e . ingevalhet betrokkenlid van de raad van toezichtin staatvan faillissement
wordt
verklaard,surséancevan betalingaanvraagt,de wettelijkeschuldsaneringre-gelingop hem van toepassingwordt verklaard,dan wel ingevalhet betrokkenlid -

ondercuratelewordtgesteld;
Het vrijwilligerskader

Artikel 14
1. Hetvrijwilligerskader
bestaatuitvertegenwoordigers
vande tot de stichting
groepvande vrijwilligers.
behorende
Vande ledenvan hetvrijwilligerskader
wordtminimaalverwachtdatzij de grondslag
vande stichting
respecteren.
2. Hetbestuurbenoemten ontslaatde ledenvanhetvrijwilligerskader
op voordracht
van het vrijwilligerskader.

3. De ledenvan hetvrijwilligerskader
benoemen
uithunmiddeneenvoorzitt
4. De ledenvan het vrijwilligerskader
hebbenhet rechtvan eenverzekering
tegenaansprakelijkheid
in hetkadervanhetfunctioneren
binnendezestichting.
5. De ledenvan hetvrijwilligerskader
genietengeenbeloning
voorhun
werkzaamheden.
Zij hebbenwel rechtop vergoedingvan de door hen in de -

uitoefening
van hunfunctiegemaakte
kosten.
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Taak en bevoegdheden van het vriiwilligerskader

Artikel í5
1.Hetvrijwi||igerskaderdraagtzorgVoordeuitvoeringVandepraktischewerkzaamhedenvan de stichting,te weten de organisatieen de uitvoeringvan de

vakanties.
2.

Het vrijwilligerskader
kan uit haar middeneen lid voordragenals nieuwlid van het
bestuur,als bedoeldin artíkel6 lid 6.
3. Het vrijwilligerskader
rapporteertaan het bestuurvan de stichtingomtrenthet verloopvan de vakanties.
4. Het bepaaldein artikel9 ten aanzienvan de oproepingen de besluitvorming
is van overeenkomstige
toepassingop vergaderingen
van het vrijwilligerskader.
Einde van het lidmaatschapvan het vrijwilligerskader
AÉikel 16
Het lidmaatschapvan het vrijwilligerskader
eindigt:
a. door overlijden;

b. doorschriftelUk
bedanken;
c. ingevalhet betrokken
lid in staatvanfaillissement
wordtverklaard,
surséance
van
betalingaanvraagt,
de wettelijke
schuldsaneringregeling
op hemvantoepassing
wordtverklaard,
danwel ingevalhet betrokken
lidondercuratelewordtgesteld;
d. doorontslagdoorhetbestuur
GezamenlUkevergaderinq van bestuur en de raad van toezicht

Artikel í7
Jaarlijks
wordteengezamenlijke
vergadering
van hetbestuuren de raadvantoezicht
gehouden,
bijeente roependoorhetbestuur.Daarinzal doorhetbestuurverslagwordengedaaninzakehetbeleiden de financiële
situatievande stichting.
Aande raad van toezichtwordt alsdangelegenheidgegevenhieroptoelichtingte vragenen al
datgenenaar vorente brengen,wat zij in het belangvan het werk van de stichtingoordeelt.

Boekjaaren iaarstukken
Artikel 18
1. Het boekjaarvan de stichtingis gelijkaan het kalenderjaar.

2. Perheteindevan iederboekjaar
wordende boekenderstichting
afgeslote
Daaruitwordendoorde penningmeester
eenbalansen eenstaatvanbatenen lastenoverhetgeëindigde
boekjaar
opgemaakt,
welkejaarstukken,
vergezeld
van een rapportvan een register-accountant
of van een accountantadministratieconsulent,
binnenzes maandenna afloopvan hetboekjaar
aan hetbestuuralsmedeaanallein de stichting
deelnemende
lichamen
als bedoeldin artikel11 lid 1 wordenaangeboden.

3. Dejaarstukken
wordendoorhetbestuurvastgesteld.
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Reglement
ArtikeÍ Í9
1.

Het bestuuris bevoegdeen reglementvast te stellen,waarin cjier-.iiderwerpen
wordengeregeld,welke niet in deze statutenzijn vervat.

2'Hetreg|ementmagnietmetdewetofdezestatuteninstrijdzijn.3. Hetbestuuris te allentijdebevoegdhetreglement
te wijzigenof op te heffen.4. Op de vaststelling,
w'rjziging
en opheffing
van hetreglement
is het bepaalde
in artikeÍ20 lid'Í uartoepassing.

StatutenwUziging
Artikel20
1. Hetbestuuris slechtsbevoegddezestatutente wijzigen,
na voorafgaande
schriftelijke
instemming
vande raadvantoezicht.
Hetbesluitdaartoemss{wordengenomenin eenspeciaaldaartoebelegdevergadering,
waarvoor
de voorstellen
totwijzigingvande statutenaande oproepingsbrief
zijntoegevoegd.
2. Eenbesluittotwijzigingvande statutenkanslechtswordengenomenms{gsnmeerderheid
vantenminste
drie/vierde
vande uitgebrachte
stemmenin een
vergadering,
waarintenminste
twee/derde
vande zittinghebbende
ledenvanhetbestuuraanwezigis.
3. lndienin de vergadering,
waarineenvoorsteltot statutenwijziging
zouwordenbehandeld,
niethetvereisteaantalledenvanhetbestuuraanwezigis,\/qrdfdaarnabinnenveertiendageneenvolgendevergadering
bijeengeroepen,
te houdenbinnenéénmaandna de vorige,waarinhetbesluitoverbedoeldvoorstel
kanwordengenomenmeteenmeerderheid
ysn ds vantenminste
drie/vierde
uitgebrachte
stemmen,
ongeachthetaantalledenvan hetbestuurdat aanwezig
is.
4. De wijzigingmoetop straffevan nietigheidbij notariëleaktetot standkomen.lederlidvan hetbestuuris tot hettekenenvande aktevanstatutenwijziging
bevoegd.
5. De ledenvan hetbestuurzijnverplicht
eenauthentiek
afschrift
vande wijziging,
alsmedede gewijzigde
statutenneerte leggenten kantorevan hetOpenbaar
gehouden
Handelsregister,
doorde Kamervan Koophandel
en Fabrieken,
binnen
welkergebiedde stichtinghaarzetelheeft.
Ontbinding_envereffening
Artikel21
1. Hetbestuuris bevoegdom de stichting
te ontbinden
doormiddelvaneenbesluit,
genomenop dezelfdewijzeals in artikel20 lid 1, metbetrekking
tot statutenwijzigingis bepaald.
2. De stichtingblijftna haarontbinding
voortbestaan
voorzoverdit tot vereffening
van haarvermogennodigis.
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Aan haar naamwordt toegevoegd:"in liquidatie".

3. Indienals gevolgvaneen bestuursbesluit
de stichting
is ontbonden,
tredenalsvereffenaars
van hetvermogen
vande ontbonden
stichting
de ledeny66 hg{bestuurop. Op dezevereffenaars
zijnde bepalingen
vande weten dezestatuten
omtrentde benoeming,
de schorsing
en hetontslagvan ledenvan het[ssfLtLtl
vantoepassing.
4.

Een vereffenaarheeftdezelfdebevoegdheden,
plichtenen aansprakelijkheid
als een lid van het bestuur,'voorzoverdeze verenigbaarzijn met zijn taak als -

vereffenaar.
5. Hetgeenna de voldoening
van schuldeisers
vanhetvermogen
vande stichting
is
overgebleven,
wordtdoorde vereffenaars
bestemdvooreendoel,zoveelmogelijkin overeenstemming
metde doelstelling
vande stichting,
danwel
bestemdvooreen naderdoorde raadvantoezichtvastte stellenideëelof _
sociaaldoel;dit resterende
wordtaan het desbetreffende
doelovergedragen.
6. Na afloopvande vereffening
blijvende boekenen bescheiden
gedurende
zevenjaar berustenbij de persoon,doorde vereffenaars
daartoebenoemd
Slotbepalingen

Artikel22
ln allegevallen,
waarinzowelde wet alsdezestatutennietvoorzien,
beslisthetbestuur.
Tenslotte
verklaarden
de comparanten
dat:
ter uitvoering
van hetbepaalde
in artikel6 leden1 en 2, voorde eerstemaaltot leden
vanhetbestuurvande stichting
wordenbenoemd:
de heer willem GodfriedFurnée,de comparantsub 1 genoemd,in hoedanigheid

van voorzitter:
de heer CornelisHendricusLiefíering,de comparantsub 2 genoemd,iÍ.thoedanigheidvan penningmeester;
de heerAdriaanKarelSytsePolderman,wonendete3448 GS Woerdef,r-

Ganzerikveld
37,geborente's-Gravenhage
op éénendertig
mei
negentienhonderd
tweeënvijftig,in hoedanigheid
van lid van het bestuur,
afgevaardigddoor het vrijwilligerskader;
ter uitvoeringvan het bepaaldein artikel11 lid 1, voor de eerstemaal tot ledenvan de
raad van toezichtvan de stichtingwordenbenoemd:

1. de heerHendrikBos,wonendete 2286HB Rijswijk,
Hammerskjóldlaan
181,geborente Rotterdam
op drienovember
negentienhonderd
dertig;
2. de heerAdrianus
vanden Berg,wonendete 2625M Delft,Ravelstraat
15,geborente Vlaardingen
op negentien
meinegentienhonderd
tweeënveertig;
3. de heerLouisCosman,wonendete 2353RD Leiderdorp,
Fluitekruidzoom
34,geborente's-Gravenhage
op tweeseptember
negentienhonderd
zevenendefrig;
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4. mevrouwJohannaten Cate,wonendete 2547VD's-Gravenhage,
Middenweg158,geborente Wischop éénjuli negentienhonderd
vijfenveertig.
De comparanten
zijnmij,notaris,bekenden hunidentiteit
is doormij,notaris,aande handvande hiervoorgemeldeen daartoebestemde
documenten
vastgesteld.
WAARVANAKTEis verledente's-Gravenhage
op de datumin het hoofddezer
vermeld.
Na zakelijkeopgaveen toelichtingvan de inhoudvan deze akte aan de comparantenhebbendezeneenparigverklaardtijdigvoor het verlijdenvan de inhoudysn ds2s akte te hebbenkennisgenomen,op volledigevoorlezingdaarvangeen prijste stellen

en metde inhoudin te stemmen.
Vervolgensis dezeaktena beperkte
voorlezing
doorde comparanten
en mij,notaris,
ondertekend.
(Volgtondertekening
doorcomparanten
en notaris)

