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dossier: 10034488.01-JW

OPRICHTING
STICHTING VOOR CHRISTELIJK-REFORMATORISCH PRIMAIR
ONDERWIJS ‘DE PLANTHOF’

Vandaag, negenentwintig mei tweeduizend negentien, verscheen voor mij,
mr. Johan Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn: ----------------------------mevrouw Vera Brand-Hoogendoorn, geboren te Alphen aan den Rijn op---negen mei negentienhonderddrieëntachtig, per adres 2406 AG Alphen aan
den Rijn, Raadhuisstraat 64, te dezen handelend als schriftelijk --------------gevolmachtigde van: ---------------------------------------------------------------------1. a. de heer Cornelis Roeland Baijense, geboren te Kerkwijk op -------negenentwintig januari negentienhonderdvierenzestig,--------------(Nederlands paspoort nummer BKP562B75, uitgegeven te --------Zaltbommel op eenendertig oktober tweeduizend zestien), --------wonende te Gameren, gemeente Zaltbommel, Delkant 6 -----------(postcode 5311 CJ); ----------------------------------------------------------b. de heer Willem Bastiaan Wouter Dekker, geboren te Papendrecht
op vier augustus negentienhonderdzeventig, (Nederlands ---------paspoort nummer NUJRB1346, uitgegeven te Zaltbommel op één
mei tweeduizend achttien), wonende te Gameren, Zaltbommel, --Nederland, Keppelenkamp 27 (postcode 5311 GZ); -----------------c. de heer Albert Alexander Westeneng, geboren te Zaltbommel op vier januari negentienhonderdnegenenzeventig, (Nederlands -----paspoort nummer NNLR59KH5, uitgegeven te Zaltbommel op----twaalf januari tweeduizend vijftien), wonende te Gameren, --------gemeente Zaltbommel, Brouwershof 33 (postcode 5311 GM); ----d. de heer Pieter Willem Suijker, geboren te Gouda op negentien ---februari negentienhonderdnegenenzeventig, (Nederlands ---------paspoort nummer BTCKF3266, uitgegeven te Zaltbommel op ----achtentwintig augustus tweeduizend veertien), wonende te --------Poederoijen, Zaltbommel, Nederland, Juliana van Stolbergstr 1 --(postcode 5307 HH); ---------------------------------------------------------e. de heer Evert van Helvoort, geboren te ‘s-Hertogenbosch op -----zeven maart negentienhonderdachtentachtig, (Nederlands --------paspoort nummer NSJKC1P51, uitgegeven te Zaltbommel op ----negenentwintig maart tweeduizend achttien), wonende te ----------Nieuwaal, Zaltbommel, Nederland, Middelkampseweg 34 c -------(postcode 5313 BE); ---------------------------------------------------------f. de heer Johannes Oomen, geboren te ‘s-Hertogenbosch op ------tweeëntwintig februari negentienhonderdzevenentachtig, ----------(Nederlands paspoort nummer NXHKK7JC3, uitgegeven te -------Zaltbommel op zeven januari tweeduizend zestien), wonende te -Gameren, Zaltbommel, Nederland, Pr Willem-Alexanderstr 1 a ---(postcode 5311 CB); ---------------------------------------------------------handelend als gezamenlijk bestuurders van de vereniging met ---------volledige rechtsbevoegdheid Vereniging tot het verstrekken van --------

2
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Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag, statutair gevestigd te --Gameren, kantoorhoudende te Gameren, Delkant 4 (postcode ---------5311 CJ), ingeschreven in het handelsregister onder nummer ----------40156092, Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden --------------Informatienummer (RSIN) 004334759 en als zodanig deze --------------rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigende; -------------------------a. de heer Leendert Adriaan van Klinken, geboren te Brakel op ------zevenentwintig juli negentienhonderdeenenzeventig, ----------------(Nederlandse identiteitskaart nummer IL9806HH0, uitgegeven te Zaltbommel op achttien maart tweeduizend vijftien), wonende te -Poederoijen, Zaltbommel, Nederland, Juliana van Stolbergstraat 17 (postcode 5307 HH); -----------------------------------------------------b. de heer Gerit Fortuijn, geboren te Vreeswijk op vier juli -------------negentienhonderdnegenenzestig, (Nederlands paspoort nummer NNH1PBDR2, uitgegeven te Zaltbommel op dertien april ----------tweeduizend zestien), wonende te Brakel, Zaltbommel,-------------Nederland, Elzenstraat 16 (postcode 5306 XM); ----------------------c. de heer Peter Jan Hendrik van Steenbergen, geboren te Kerkwijk
op twintig december negentienhonderddrieënzeventig, -------------(Nederlands paspoort nummer NPK2RPHH6, uitgegeven te ------Zaltbommel op achtentwintig maart tweeduizend zeventien), ------wonende te Brakel, Zaltbommel, Nederland, Lindenstraat 10------(postcode 5306 XR); ---------------------------------------------------------d. de heer Cornelis Johannes van der Spek, geboren te Brakel op --zestien juli negentienhonderdeenenzeventig, (Nederlands ---------paspoort nummer NNF38J5K4, uitgegeven te Zaltbommel op-----achttien mei tweeduizend zestien), wonende te Poederoijen, -----Zaltbommel, Nederland, Maasdijk 82 (postcode 5307 HR); --------e. de heer Daniël Christiaan de Jager, geboren te Harderwijk op ----twaalf september negentienhonderdachtentachtig, (Nederlandse identiteitskaart nummer ILHJ56880, uitgegeven te Zaltbommel op
drieëntwintig juni tweeduizend veertien), wonende te Poederoijen,
Zaltbommel, Nederland, Juliana van Stolbergstr 36 (postcode ----5307 HJ);------------------------------------------------------------------------f. de heer Jozef Schenkeveld, geboren te Korendijk op vijfentwintig april negentienhonderdnegenentachtig, (Nederlandse---------------identiteitskaart nummer IVJFHCL74, uitgegeven te Zaltbommel op
negentien mei tweeduizend zestien), wonende te Brakel, ----------Zaltbommel, Nederland, Weitjesweg 18 (postcode 5306 XW); ----g. de heer Cornelis Heleendert Mans, geboren te Brakel op ----------drieëntwintig juli negentienhonderdzesenzeventig, (Nederlands --paspoort nummer NV9KCPL01, uitgegeven te Zaltbommel op ----zeventien februari tweeduizend zestien), wonende te Brakel, -----Zaltbommel, Nederland, Molenkampsweg 14 (postcode 5306 VP);
handelend als gezamenlijk bestuurders van de vereniging met ---------volledige rechtsbevoegdheid Vereniging tot het verstrekken van -------primair onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen, --------statutair gevestigd te Poederoijen, Gemeente Zaltbommel, --------------kantoorhoudende te Brakel, Elzenstraat 16 (postcode 5306 XM), ------ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40156462, ----------
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Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer ----(RSIN) 002570506 en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig --vertegenwoordigende. -------------------------------------------------------------De vereniging Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op --------Gereformeerde Grondslag en de vereniging Vereniging tot het verstrekken
van primair onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen worden
hierna samen genoemd: ‘de oprichter’. ----------------------------------------------VOLMACHT --------------------------------------------------------------------------------Van de verleende volmachten blijkt uit twee onderhandse akten die aan ---deze akte zijn gehecht. ------------------------------------------------------------------De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de --------volgende statuten vast. ------------------------------------------------------------------STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel -----------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------De stichting draagt de naam: Stichting voor christelijk-reformatorisch --primair onderwijs ‘De Planthof’. Zij is gevestigd te Zaltbommel. -----------Grondslag ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbare, --------onveranderlijke Woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan
uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog ----Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens -het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren ---zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien. -------------------------Daarbij onderschrijft de stichting geheel en onvoorwaardelijk de Drie -------Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voornoemde --Synode. --------------------------------------------------------------------------------------Doel en middelen ------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting stelt zich ten doel het doen verstrekken van primair--------onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 van deze statuten genoemde
grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen. ---------------2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand ---houden van een of meer scholen voor primair onderwijs en door -------andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting -----------bevorderlijk kunnen zijn. -----------------------------------------------------------Geldmiddelen -----------------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------1. De geldmiddelen van de stichting worden op wettige wijze verkregen -uit vergoedingen van overheidswege, giften, bijdragen, collecten,------leningen, legaten, uitsluitend beneficiair te aanvaarden erfstellingen en
andere haar rechtmatig toekomende baten. ----------------------------------2. Zij mag deze evenwel niet aanvaarden of aannemen, indien daaraan -voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3
van deze statuten of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het --doel van de stichting. ---------------------------------------------------------------Bestuur -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 ---------------------------------------------------------------------------------------
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Het bestuur van de stichting, hierna te noemen het stichtingsbestuur, bestaat uit zeven leden, waaronder de directeur-bestuurder. De--------directeur-bestuurder vervult binnen het stichtingsbestuur de taak van -dagelijks bestuur van de stichting, de overige bestuursleden die van --toezichthouder. ----------------------------------------------------------------------Drie bestuursleden worden benoemd door het stichtingsbestuur op ---voordracht van het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Gameren en drie op -voordracht van het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van primair onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen. De----voordracht door genoemde besturen wordt met inachtneming van een
daartoe door het stichtingsbestuur in gezamenlijk overleg met de in de
eerste volzin van dit artikellid genoemde besturen vastgesteld profiel -opgesteld. -----------------------------------------------------------------------------De directeur-bestuurder wordt, met inachtneming van een in ------------gezamenlijk overleg van het stichtingsbestuur met de in lid 2 van dit --artikel genoemde besturen vastgesteld profiel, benoemd door de ------overige leden van het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur gaat hier
niet toe over zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de in de vorige volzin genoemde besturen. ------------------------------------------Het stichtingsbestuur benoemt uit zijn midden ook een voorzitter, niet zijnde de directeur-bestuurder, een secretaris en een penningmeester.
De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon -verenigd zijn. -------------------------------------------------------------------------De leden 4, 5 en 7 van dit artikel zijn niet van toepassing op de --------directeur-bestuurder. ---------------------------------------------------------------De leden van het stichtingsbestuur worden gekozen voor de tijd van --vier jaar. -------------------------------------------------------------------------------Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens --een door het stichtingsbestuur op te stellen rooster. Elk aftredende is terstond, doch ten hoogste één- en in uitzonderlijke gevallen ------------tweemaal, herbenoembaar.-------------------------------------------------------Bij het ontstaan van een vacature zal daarin met inachtneming van het
overigens in deze statuten bepaalde binnen vier maanden worden ----voorzien. Een tussentijds in een vacature benoemd lid neemt op het --rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. In geval van ---vacatures blijft het stichtingsbestuur bevoegd tot het nemen van -------besluiten. ------------------------------------------------------------------------------Ieder lid van het stichtingsbestuur kan te allen tijde door het -------------stichtingsbestuur worden geschorst of ontslagen, mits het besluit ------daartoe wordt genomen met een meerderheid van ten minste ----------twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden van
het stichtingsbestuur die zitting hebben, evenwel niet dan nadat aan--het betrokken lid van het stichtingsbestuur de gelegenheid is geboden
om zich in een vergadering te verantwoorden en te verdedigen. --------Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een -besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. --------------Het lidmaatschap van de leden van het stichtingsbestuur niet zijnde de
directeur-bestuurder eindigt door periodiek aftreden, bedanken, --------overlijden, ophouden lid te zijn van het kerkgenootschap waartoe het --
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bestuurslid op het moment van zijn benoeming behoorde, ontslag door
de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de ----------stichting, onder bewindstelling en onder curatele stelling. ----------------8. De leden van het stichtingsbestuur ondertekenen een verklaring dat zij
instemmen met de in de artikelen 2 en 3, eerste lid van deze statuten vermelde grondslag en doelstelling en bij al hun handelingen in de ----eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel ----zullen beogen. -----------------------------------------------------------------------9. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur- bestuurder worden geregeld in een afzonderlijk door het -----------------stichtingsbestuur vast te stellen reglement, waarin tevens zijn ----------werkwijze wordt vastgelegd. ------------------------------------------------------Bestuursvergaderingen ---------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------1. Het stichtingsbestuur is verplicht ten minste vier maal per jaar in -------vergadering bijeen te komen, en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien ten minste drie bestuursleden een-----daartoe strekkend verzoek onder opgave van redenen aan de ----------secretaris richten. Indien aan een zodanig verzoek niet binnen veertien
dagen is voldaan, zijn de verzoekende bestuursleden tezamen ---------bevoegd tot oproeping van de vergadering, welke zo nodig zelf in haar
leiding kan voorzien.----------------------------------------------------------------2. Indien geen bestuursfuncties vacant zijn, kunnen in een voltallige -----vergadering, ongeacht de nakoming van de oproepingsformaliteiten, -rechtsgeldige besluiten worden genomen, met uitzondering van--------besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting. -3. Buiten vergadering kunnen eveneens rechtsgeldige besluiten worden genomen, met uitzondering van besluiten tot wijziging van de statuten
en ontbinding van de stichting, mits schriftelijk en met eenparigheid ---van stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. Een zodanig ---besluit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering genotuleerd. --Besluitvorming ---------------------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle --------besluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering, die is bijeengeroepen op een termijn van
ten minste acht dagen en waarin ten minste de volstrekte meerderheid
van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is. Over ------zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. -----Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij ---staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn ------verworpen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. ---------------------2. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen --volstrekte meerderheid behaald, dan heeft een tweede vrije stemming
plaats. Indien ook dan niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt ---vindt herstemming plaats tussen de twee personen die bij die tweede stemming het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Behalen -meer dan twee personen het hoogste aantal dan delen deze allen in -de herstemming. Als in deze herstemming de stemmen staken of geen
van de kandidaten de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt, --
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wordt degene die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde ------geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer dan
één persoon behaald, dan wordt van hen de oudste in jaren geacht te
zijn gekozen. -------------------------------------------------------------------------Identiteitsraden, reglement identiteitsraad en identiteitsprofielen ------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------1. De besturen van de Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs
op Gereformeerde Grondslag te Gameren en de vereniging tot het ----verstrekking van primair onderwijs op reformatorische grondslag te ---Poederoijen functioneren ieder afzonderlijk als ‘identiteitsraad’ voor de
desbetreffende school.-------------------------------------------------------------2. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze raden --worden geregeld in een afzonderlijk door het stichtingsbestuur in ------gezamenlijk, tripartite overleg met de in lid 1 van dit artikel genoemde besturen vast te stellen reglement vastgelegd. Daarin wordt tevens ---hun werkwijze en de profielen van de individuele leden van de ---------identiteitsraad afzonderlijk en die van de raad als geheel vastgelegd. -3. Eveneens in gezamenlijk tripartite overleg van het stichtingsbestuur --met de in lid 1 van dit artikel genoemde besturen wordt een algemeen
identiteitsprofiel vastgesteld. -----------------------------------------------------4. Voor elk van de afzonderlijke scholen wordt, met inachtneming van het
in het derde lid genoemde algemeen identiteitsprofiel, door de ---------desbetreffende identiteitsraad afzonderlijk een schoolspecifiek ---------identiteitsprofiel vastgesteld. Van de inhoud hiervan, alsmede van-----wijzigingen daarvan wordt het stichtingsbestuur en de andere ----------identiteitsraad onverwijld door de desbetreffende raad schriftelijk op de
hoogte gesteld. ----------------------------------------------------------------------Vertegenwoordiging --------------------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Deze ---------------------------vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de directeur- ---bestuurder afzonderlijk, alsmede aan twee bestuursleden gezamenlijk.
2. De directeur-bestuurder benoemt, schorst en ontslaat het personeel. -Alleen hij kan aan de van de stichting uitgaande voorzieningen worden
benoemd, die vooraf schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel van de stichting, omschreven in de artikelen 2 -en 3 van deze statuten, zijn functie in overeenstemming daarmede te vervullen, zich te verplichten zijn leven in te richten overeenkomstig de
grondslag van de stichting en in zijn levenswandel een goed voorbeeld
voor de kinderen te zijn. -----------------------------------------------------------3. De directeur-bestuurder neemt bij besluiten omtrent het in tweede lid -van dit artikel bepaalde in acht hetgeen in het in artikel 5, negende lid van deze statuten genoemde reglement, alsmede hetgeen in het in ---artikel 8 van deze statuten genoemde identiteitsprofiel dienaangaande
is vastgelegd. ------------------------------------------------------------------------Beheer---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------Het stichtingsbestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking
en aanzien van de bezittingen van de stichting, met dien verstande dat ----besluiten betreffende het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, ------

7

vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het aangaan 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 genomen dienen
te worden met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig -uitgebrachte stemmen in een speciaal tot dit doel bijeengeroepen -----------vergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden van het ------------stichtingsbestuur aanwezig is. ---------------------------------------------------------Onverenigbaarheid van functies----------------------------------------------------Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------1. Personen in dienst van de stichting, zomede hun echtgenoten, kunnen
geen deel uitmaken van het stichtingsbestuur. ------------------------------2. Een lid van het stichtingsbestuur mag geen werkzaamheden verrichten
voor de stichting dan wel direct of indirect betrokken zijn bij leveringen
ten behoeve van de stichting noch anderszins door zijn handelwijze de
belangen van de stichting schaden. --------------------------------------------Boekjaar en jaarstukken---------------------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. ---------2. De directeur-bestuurder brengt binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar een verslag uit over het gevoerde beleid in het afgelopen ----boekjaar. ------------------------------------------------------------------------------3. De directeur-bestuurder legt binnen zes maanden na afloop van het --boekjaar onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten rekening en verantwoording af van het over het afgelopen ------boekjaar gevoerde beheer. Door vaststelling van deze jaarstukken ----door het stichtingsbestuur, waarbij de directeur-bestuurder geen -------stemrecht bezit, wordt hij gedéchargeerd behoudens later in rechte ---gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden. ----4. De vaststelling daarvan kan niet plaatsvinden indien de jaarstukken --niet vergezeld gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in -----artikel 393 lid 5 boek 2 Burgerlijk Wetboek. ----------------------------------(Huishoudelijk) reglement ------------------------------------------------------------Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------Het stichtingsbestuur kan ter nadere uitwerking van deze statuten een of --meer reglementen vaststellen, die geen bepalingen mogen bevatten, die in
strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met -deze statuten. In gevallen waarin de wet, deze statuten en de reglementen
niet voorzien, beslist het stichtingsbestuur. -----------------------------------------Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------1. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel is het ------------------stichtingsbestuur bevoegd de statuten te wijzigen. Een zodanig besluit
kan slechts worden genomen indien er geen bestuursfuncties vacant-zijn en pas nadat schriftelijke instemming is verkregen van de beide in
artikel 8 van deze statuten genoemde identiteitsraden.--------------------2. Een besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met een----meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte ---stemmen in een speciaal tot dit doel bijeengeroepen vergadering, -----waarin ten minste twee/derde van de leden van het stichtingsbestuur --
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aanwezig is. --------------------------------------------------------------------------Indien het ingevolge het tweede lid van dit artikel vereiste aantal leden
niet ter vergadering aanwezig is, kan binnen vier weken doch niet -----binnen zeven dagen een tweede vergadering bijeengeroepen en ------gehouden worden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden, het --voorstel tot statutenwijziging, zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, kan aannemen met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen. --------------------4. Een voorstel tot statutenwijziging kan worden gedaan door ten minste
drie leden van het stichtingsbestuur en moet ten minste drie weken ---voor de desbetreffende vergadering ter kennis worden gebracht aan -alle bestuursleden. ------------------------------------------------------------------5. Artikel 2 van deze statuten, zomede dit lid kunnen nimmer gewijzigd --worden. --------------------------------------------------------------------------------6. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële --akte tot stand komen. --------------------------------------------------------------7. De directeur-bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de ---wijziging alsmede van de gewijzigde statuten neer te leggen ten -------kantore van het handelsregister. ------------------------------------------------Ontbinding en vereffening ------------------------------------------------------------Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------1. De stichting kan, met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde, ----worden ontbonden bij besluit van het stichtingsbestuur.-------------------2. De vereffening geschiedt door de directeur-bestuurder. -------------------3. Het stichtingsbestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming
vast van een eventueel batig saldo. --------------------------------------------Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut ----beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. ---------------------Overgangsbepaling ---------------------------------------------------------------------Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------------In afwijking van het bepaalde in artikel 12, lid 1 vangt het eerste boekjaar -aan op de dag van oprichting en eindigt dat op eenendertig december van het jaar van oprichting. -------------------------------------------------------------------SLOTVERKLARINGEN -----------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaarde ten slotte: -------------------------------------Eerste bestuur ----------------------------------------------------------------------------Het eerste bestuur bestaat uit zes (6) bestuurders: -------------------------------1. de heer Leendert Adriaan van Klinken, voornoemd, als voorzitter; -----2. de heer Willem Bastiaan Wouter Dekker, voornoemd, als ----------------penningmeester; --------------------------------------------------------------------3. de heer Gerit Fortuijn, voornoemd, als secretaris; --------------------------4. de heer Cornelis Roeland Baijense, voornoemd, als tweede voorzitter;
5. de heer Albert Alexander Westeneng, voornoemd, als lid;----------------6. de heer Cornelis Johannes van der Spek, voornoemd, als lid. ----------Eerste boekjaar---------------------------------------------------------------------------Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december -----tweeduizend negentien. -----------------------------------------------------------------Adres ----------------------------------------------------------------------------------------Het adres van de stichting is Delkant 4, 5311 CJ Gameren.--------------------AANGEHECHTE STUKKEN -----------------------------------------------------------3.
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Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: -----------------------------volmachten.---------------------------------------------------------------------------SLOT -----------------------------------------------------------------------------------------Waarvan akte is verleden te Alphen aan den Rijn, op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de
akte is door mij aan haar opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb --gewezen op de gevolgen die voor haar uit de inhoud van deze akte ---------voortvloeien. --------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze --akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, ----eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. ----------(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

