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Zaaknummer: 4002476 
 

AKTE VAN OPRICHTING 
STICHTING INLOOPHUIS UITZICHT 

 
Heden, zes mei tweeduizend tien, 
verschenen voor mij, Mr Adriaan Zweer Snoek, notaris gevestigd te Gorinchem: 
1. de heer Dr CORNELIS VAN 'T SPIJKER, geboren te Wierden op acht 

september negentienhonderd vijfenveertig (legitimatie: paspoort nummer: 
NVD206803, geldig tot vijfentwintig januari tweeduizend twaalf), wonende te 
4207 NL Gorinchem, Mevr Mr L. Ribbius Peletierstraat 22, gehuwd; 

2. de heer GIJSBERT BASTIAAN LEMMEN, geboren te Sliedrecht op 
vijfentwintig juni negentienhonderd drieënzestig (legitimatie: rijbewijs 
nummer: 4229714305, geldig tot dertig juni tweeduizend achttien), wonende 
te 4207 NS Gorinchem, Dr. W. Dreesstraat 45, gehuwd; 

3. mevrouw ANJA EMILIA RIENSTRA, geboren te Nijmegen op vijftien maart 
negentienhonderd vierenvijftig (legitimatie: paspoort nummer: NP510K286, 
geldig tot zeven juni tweeduizend twaalf), wonende te 4205 ES Gorinchem, 
Koningin Wilhelminalaan 85, gehuwd met de heer Jan Radder. 

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor 
vast te stellen de volgende: 
STATUTEN: 
Naam, duur en vestigingsplaats 
Artikel 1 
1.  De stichting draagt de naam: Stichting Inloophuis Uitzicht. 
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Gorinchem. 
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Grondslag, doel en middelen 
Artikel 2 
1. De grondslag van de stichting is de erkenning van de Bijbel als Gods Woord. 

De stichting is interkerkelijk en wil op basis van diaconale inspiratie de 
Bijbelse begrippen van naastenliefde, gerechtigheid en barmhartigheid in 
praktische zin gestalte geven als navolgers van Jezus Christus, de Zoon van 
God. 

2. De stichting heeft ten doel: 
 a. het opzetten en in standhouden van een inloophuis, waar kosteloos 

gastvrijheid, een luisterend oor, een rustige en sfeervolle plaats van 
ontmoeting, een (geestelijk) gesprek en mogelijkheden voor 
gezelschapsactiviteiten worden geboden aan ieder die daaraan behoefte 
heeft; 

 b. het bieden van (im)materiële ondersteuning; 
 c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn. 
3.  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 a. het beschikbaar stellen van een ontmoetingsruimte, met bijbehorende 

faciliteiten, ten behoeve van de doelgroep; 
 b. het onderhouden van contacten met de betrokken plaatselijke christelijke 

kerken casu quo kerkgenootschappen, dan wel met andere betrokken 
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organisaties/instellingen, waaronder met name de gemeente Gorinchem; 
 c. het werven en toerusten van vrijwilligers voor ondersteuning en/of 

uitvoering van de activiteiten van de stichting; 
 d. het zorg dragen voor publiciteit; 
 e. alle overige wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen. 
4. De stichting dient het algemeen belang. 
5. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
Vermogen 
Artikel 3 
Het vermogen van de stichting bestaat uit al hetgeen door de stichting wordt 
verkregen. 
Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag 
Artikel 4 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf 

leden. Uitsluitend zij, die de grondslag en het doel van de stichting 
onderschrijven, lid zijn van één van de christelijke kerken in Gorinchem en 
die geen dienstverband hebben met de stichting, kunnen tot bestuurslid 
worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van 
het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen 
vastgesteld. 

2.  Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook 
door één persoon worden vervuld. 

3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden 
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 
afgetreden bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Het in 
een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van 
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de 
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige 
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de 
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) 
opvolger(s). 

5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende 
bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig 
samengesteld bestuur. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

6. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing 

verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat 
hij surséance van betaling aanvraagt; 

 c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele 
vermogen; 

 d. door zijn aftreden; 
 e. door zijn ontslag door de rechtbank; 
 f. door zijn ontslag door het bestuur; 
 g. door zijn ontslag door de stichtingsraad; 
 h. door het niet meer voldoen aan de in lid 1 van dit artikel genoemde 
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kwaliteitseisen. 
7. a. Elk bestuurslid kan te allen tijde - na verkregen voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van de stichtingsraad - door het bestuur worden ontslagen 
of geschorst, indien hij in strijd met de statuten, de reglementen of 
besluiten van de stichting handelt, of de stichting op onredelijke wijze 
benadeelt of zich schuldig maakt aan wanbeheer, mits het besluit daartoe 
wordt genomen met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van de 
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin het gehele bestuur, 
met uitzondering van de te schorsen of te ontslane persoon, aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Het te schorsen of te ontslane bestuurslid heeft het 
recht bij de vergadering aanwezig te zijn of zich te laten 
vertegenwoordigen, daar het woord te voeren, maar heeft geen 
stemrecht met betrekking tot het besluit betreffende zijn 
schorsing/ontslag. 

 b. De stichtingsraad is te allen tijde bevoegd een bestuurslid te schorsen of 
te ontslaan, mits het besluit daartoe wordt genomen met een 
meerderheid van tenminste vier/vijfde van de stemmen in een 
vergadering, waarin alle leden van de stichtingsraad aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

 c. Indien op een vergadering als sub a en b bedoeld het vereiste aantal 
leden niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is, wordt binnen één 
maand, echter niet binnen veertien dagen, een tweede vergadering 
uitgeschreven, welke - ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden - bevoegd is omtrent schorsing of ontslag te 
besluiten met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van de 
uitgebrachte stemmen. 

8. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 

Bestuur: taken en bevoegdheden 
Artikel 5 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
 Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van de hem opgedragen taak. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende tenminste zeven jaar op zodanige wijze te 
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting 
kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en 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 ander verbindt. 

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
worden aanvaard. 
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Vertegenwoordiging 
Artikel 6 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee 

gezamenlijk handelende bestuursleden. 
3. Indien tussen de stichting en één of meer bestuursleden een tegenstrijdig 

belang bestaat, is het gehele bestuur bevoegd de stichting te 
vertegenwoordigen. 

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel 
doorlopende volmacht aan één of  meer bestuursleden en/of aan anderen, 
zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. 

5. De stichtingsraad is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, 
duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te 
onderwerpen. 

 Het ontbreken van die goedkeuring kan niet door of tegen derden worden 
ingeroepen. 

Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen 
Artikel 7 
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van 

vestiging of in die plaats in Nederland als bij de oproeping bepaald. 
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van 

de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te 
behandelen punten de oproeping doet. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, 
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, 
schriftelijk. 

5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid 
voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering. 

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de 
secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de 
vergadering daartoe verzocht. De notulen worden in de volgende vergadering 
vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door degenen, die in de 
vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. 

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde 
bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 

Vergaderingen van het bestuur: besluiten, besluitvorming buiten 
vergadering 
Artikel 8 
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien 

de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten 
vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling 
van de voorzitter van de vergadering voldoende geachte volmacht. Een 
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bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde 
optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede 
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan 
zes weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden worden 
besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de 
agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet 
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. 

2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden 
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene 
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het 
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene 
stemmen en mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld 
schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. 
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 

alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij tenminste één 
bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. 

 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt het voorstel geacht 
te zijn teruggenomen. 

8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 
voorzitter van de vergadering. 

Stichtingsraad: samenstelling, benoeming en ontslag 
Artikel 9 
1. De stichting heeft een stichtingsraad. 
2. De stichtingsraad is samengesteld uit: 
 a. afgevaardigden van de plaatselijke christelijke kerken en 

kerkgenootschappen, welke het door de stichting in stand gehouden 
inloophuis - op bij reglement te bepalen wijze - financieel ondersteunen; 

 b. andere, naar het oordeel van het bestuur en/of de stichtingsraad kundige 
personen, 

 die schriftelijk hebben verklaard in te stemmen met de grondslag en het doel 
van de stichting. 

3. Het aantal leden van de stichtingsraad wordt - met inachtneming van het sub 
2 bepaalde - door de stichtingsraad vastgesteld. 

4. De in lid 2 sub a bedoelde afgevaardigden, alsmede hun plaatsvervangers 
worden benoemd door de betreffende kerk casu quo het betreffende 
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kerkgenootschap. 
 De in lid 2 sub b bedoelde personen worden op voordracht van het bestuur 

door de stichtingsraad benoemd. 
5. Indien een kerk casu quo kerkgenootschap gedurende zes maanden in 

gebreke blijft een afgevaardigde en/of plaatsvervangend afgevaardigde in de 
stichtingsraad te benoemen, verliest zij het recht tot benoeming van een 
afgevaardigde en/of plaatsvervangend afgevaardigde in de stichtingraad. 

6. Lid van de stichtingsraad kan niet zijn degene die in dienst is van de stichting. 
7. Het lidmaatschap van een lid van de stichtingsraad eindigt: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing 

verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat 
hij surséance van betaling aanvraagt; 

 c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele 
vermogen; 

 d. door zijn aftreden; 
 e. door zijn ontslag door de stichtingsraad; 
 f. door het aangaan van een dienstverband met de stichting. 
8. a. Een lid van de stichtingsraad als bedoeld in lid 2 sub a kan te allen tijde 

worden ontslagen of geschorst door de kerk casu quo het 
kerkgenootschap, dat hem heeft benoemd. 

 b. Een lid van de stichtingsraad kan te allen tijde worden ontslagen of 
geschorst ontslagen door de stichtingsraad, gehoord hebbende het 
bestuur, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid 
van tenminste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering, waarin de gehele stichtingsraad, met uitzondering van de te 
schorsen of te ontslane persoon aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 c. Indien op een vergadering als sub b bedoeld het vereiste aantal leden 
niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is, wordt binnen één maand, 
echter niet binnen veertien dagen, een tweede vergadering 
uitgeschreven, welke - ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden - bevoegd is omtrent schorsing of ontslag te 
besluiten met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van de 
uitgebrachte stemmen. 

9. De leden van de stichtingsraad genieten geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Stichtingsraad: taken en bevoegdheden: 
Artikel 10 
1. Behoudens het overigens in deze statuten bepaalde, heeft de stichtingsraad 

tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle 
aangelegenheden de stichting aangaande. 

 De stichtingsraad staat het bestuur met raad ter zijde. 
 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de stichtingsraad zich 

naar het belang van de stichting. 
2. Het bestuur verschaft de stichtingsraad tijdig de voor de uitoefening van 

diens taak noodzakelijke gegevens. 
Vergaderingen van de stichtingsraad: bijeenroeping, vergaderingen 
Artikel 11 
1. De vergaderingen van de stichtingsraad worden gehouden in die plaats in 
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Nederland als bij de oproeping bepaald. 
2. De stichtingsraad vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo 

dikwijls als het bestuur dat nodig acht. 
3. Wanneer ten minste drie leden van de stichtingsraad het nodig achten, dat 

een vergadering wordt gehouden, kunnen zij het bestuur schriftelijk en onder 
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten, verzoeken een 
vergadering bijeen te roepen. 

 Geeft het bestuur aan een zodanig verzoek geen gehoor, dan zijn de 
verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze 
waarop het bestuur de vergadering bijeenroept. 

 Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn 
gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt 
gehouden. 

4. Onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde geschiedt de oproeping tot 
de vergadering door het bestuur. 

5. De oproeping tot de vergadering geschiedt door het bestuur. 
 Het bepaalde in artikel 7 leden 4 en 5 is daarop van overeenkomstige 

toepassing. 
6. Als voorzitter en secretaris van de stichtingsraad treden op: de voorzitter en 

de secretaris van het bestuur. 
 Op het leiden en notuleren van de vergaderingen is het bepaalde in artikel 7 

leden 6 en 7 van overeenkomstige toepassing. 
7. Toegang tot de vergaderingen van de stichtingsraad hebben de in functie 

zijnde leden van de stichtingsraad, de voorzitter en de secretaris van het 
bestuur en degenen die daartoe door de stichtingsraad zijn uitgenodigd. 

Vergaderingen van de stichtingsraad: besluiten. besluitvorming buiten 
vergadering 
Artikel 12 
1. De voorzitter en de secretaris, bedoeld in artikel 11 lid 6, eerste zin, hebben 

in de vergaderingen van de stichtingsraad geen stemrecht. 
2. Op de besluiten en de besluitvorming van de stichtingsraad is het bepaalde in 

artikel 8 van overeenkomstige toepassing. 
Boekjaar, verslaggeving 
Artikel 13 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
 Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december 

tweeduizend tien (31-12-2010). 
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de 

stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en 
lasten op over het verstreken boekjaar. 

 De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de 
voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuursleden. 

 Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen 
zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan 
door alle bestuursleden ondertekend. 

3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van 
baten en lasten over te gaan, deze stukken doen beoordelen door een door 
het bestuur aan te wijzen deskundige. 

 Deze deskundige brengt omtrent zijn beoordeling verslag uit aan het bestuur. 
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4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in dit artikel zeven jaar lang te 
bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd 
de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een 
andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de 
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en 
deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan 
periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten 
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het 
vermogen van de stichting en de besteding daarvan. 

Reglementen 
Artikel 14 
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt 

opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. 
Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. 

 Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. Het bepaalde in 
artikel 15 is dan zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

2.  Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met 
deze statuten, zijn onverbindend. 

Statutenwijziging 
Artikel 15 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is 
het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te 
houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste 
vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging 
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuursleden. 

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging 
zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de 
oproeping een kopie van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de 
voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. 

 De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde 

tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
 Bestuursleden die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn 

tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. 
 Het bestuur kan een of meer bestuursleden en/of anderen, zowel gezamenlijk 

als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 
 Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de 

bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris. 
5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
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wijziging, alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het 
Handelsregister. 

Fusie, splitsing, omzetting 
Artikel 16 
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 
2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de 
stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk 
Wetboek, is het bepaalde in de leden 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk 
van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 17 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen 

besluit is het bepaalde in artikel 15 zoveel mogelijk van toepassing. 
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. 
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden, tenzij bij het 

besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting 

inschrijving geschiedt in het register als bedoeld in artikel 15 lid 5. 
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder 
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 

7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

8. Een eventueel overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door 
vereffenaars te bepalen, met dien verstande dat het besteed dient te worden 
overeenkomstig het doel van de stichting dan wel aan een ander algemeen 
nut beogende instelling. 

Slotbepalingen 
Artikel 18 
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist 

het bestuur. 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 
Slotverklaringen 
Tenslotte is door de oprichters verklaard: 
1. a. Het eerste bestuur bestaat uit drie (3) bestuursleden; 
 b. De eerste bestuursleden zijn, met de achter hun naam vermelde functie: 
  - mevrouw Geertruida Steenhuis, geboren te Onstwedde op zes 

februari negentienhonderd vijf en vijftig (legitimatie: paspoort 
nummer: NR0P5JC18, geldig tot acht en twintig april tweeduizend 
dertien, wonende te 4201 GB Gorinchem, Boerenstraat 46, als 
voorzitter; 

  - de comparant Gijsbert Bastiaan Lemmen, voornoemd, als secretaris; 
  - de heer Adrianus van Huuksloot, geboren te Brakel op veertien juli 

negentienhonderd zevenenveertig (legitimatie: paspoort nummer: 
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NV3DFFL21, geldig tot een juni tweeduizend twaalf), wonende te 
4207 XC Gorinchem, Woelse Donk 57, als penningmeester; 

  - de heer Dr Cornelis van 't Spijker, voornoemd, als algemeen adjunct 
bestuurslid; 

  - mevrouw Anja Emilia Radder-Rienstra, voornoemd, als bestuurslid; 
2. De stichtingsraad zal zo spoedig mogelijk - na oprichting van de stichting - 

worden ingesteld.  
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december 

tweeduizend tien (31-12-2010). 
4. Het adres van de stichting is: Dr. W. Dreesstraat 45, 4207 NS Gorinchem. 
SLOT AKTE 
Deze akte is verleden te Gorinchem op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld en zal in het protocol van mij, notaris, worden opgenomen. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van 
de daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
De inhoud van deze akte is aan verschenen personen opgegeven en toegelicht, 
waarbij door mij, notaris, tevens is gewezen op de gevolgen, die voor partijen of 
een of meer hunner uit de inhoud van deze akte voortvloeien. 
Nadat de verschenen personen hebben verklaard tijdig een ontwerp van deze 
akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis 
genomen en met de inhoud ervan in te stemmen, is deze overeenkomstig  het 
bepaalde in de Wet op het notarisambt door mij, notaris, beperkt voorgelezen en 
onmiddellijk daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend 
om vijftien uur en twee en veertig minuten (15:42).q 
 


