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STICHTING

58634/LB

Heden, drie januari tweeduizend twaalf, verschenen voor mij,
Mr Elka-Marina Tvson Arrindell, notaris, gevestigd te Den Helder:-----
1. mevrouw Marjolein Yolande BREMER, geboren te Den Helder op acht juli

negentienhonderd zesenvijftig, wonende 1781 EK Den Helder,
Sl uisdijkstr aat 1 04, van Nederlandse nationaliteit, (nationaal paspoort
nummer: NNHKBF047, uitgegeven te Den Helder op zes juni tweeduizend
acht), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest; *------

2. mevrouw Judith Margaretha VAN LINT, geboren te Den Helder op -----
veertien maart negentienhonderd eenenzestig, wonende 1781 WS Den ---
Helder, Kemphaanstraat 46, van Nederlandse nationaliteit, (Nederlandse -
identiteitskaart nummer: lK9B9H5H2, uitgegeven te Den Helder op -----------
drieëntwintig september tweeduizend negen), ongehuwd en niet
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als
zodanig geregistreerd geweest; --------

3. mevrouw Tanja Simone AGGENBACH, geboren te Den Helder op :-----
tweeëntwintig maart negentienhonderd tachtig, wonende 1781 BS Den ----
Helder, Zuidstraat 38, van Nederlandse nationaliteit, (Nederlandse
identiteitskaart nummer: IGKC3JFH2, uitgegeven te Den Helder op -------*
eenendertig mei tweeduizend zeven), gehuwd met de heer Arthur Antonio -
Hortencia. ---------$:---

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en
daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:
Naam, zetel en duur
Artikel 1

1. De siichting draagt de naam: STICHTING BUILDING ON EDUCATION ----
(afgekorte nQam: Stichting B.O.E.).
Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Helder.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

2.
3.
Doel

De stichting heeft ten doel:
het faciliteren van onderwijs in West-Afrika en voorts al hetgeen met een en ------
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, ---
alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:-------
- het organiseren van inzamelingsacties, alsmede het werven van donateurs;
- het betrekken van belangstellenden bij het werk van de stichting;--------
- het bevorderen van de bekendheid van de stichting voor een groter publiek

door het houden van voordrachten en andere mogelijkheden van publiciteit,
zoals met elektronische en andere media;---



het bijeenbrengen van fondsen om deze bezigheden te financieren; ----------
het creëren en faciliteren van middelen die de bovengenoemde
werkzaamheden kunnen ondersteunen.-----

Vermoqen
Adikel 3 ------------
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -

subsidies en donaties; ----
schenkingen, efstellingen en legaten, mits beneficiair aanvaard; -------------
alle andere verkrijgingen en baten

Bestuur---------
Artikel 4
t Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf

leden, en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd' Het aantal ---
leden wordt - met inachtnerning van het in de vorige zin bepaalde - door het

bestuur met algemene stemmen vastgesteld.---------
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in

functie worden benoemd), 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, Bij het óntstaan 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 --
vacatuie(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer)

opvolger(s) ----:--
Moch(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden

ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige

overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het ---
bepaalde in artikel 7.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun --------

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de

uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Den Helder'

2. leder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de ---
voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de

voorzitter het verzoek richt. lndien de voorzitter aan een dergelijk verzoek --
geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden

Éinnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een ------*-
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste

5.

form al iteiten. ------------
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3

bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der -
oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van -------
aangetekende oproePingsbrieven
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5.

6.

7.

8.

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen. ---------
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden ------
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook alzijn de -door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van -
vergaderingen niet in acht genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; brj -----
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voozitter aan.
Van het verhandelde in dé vergaderingen worden notulen gehouden door --
de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter --------
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door -----
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben
gefungeerd
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien
de meerderheid zijner in functie zijnde reden ter vergadering aanwezig of -
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door êêo;--
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een -----------
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, --
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medébestuurslid als
gevolmachtigde optreden. -------
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per ---
fax of per elektronische mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden doór de ---
secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeonderteken{ng door de
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
leder 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 der geldig
uitgebrachte stemmen

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit ---
voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ----------.---

I

10.

11.

13.
14.

ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
ln alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de êtatuíen voorzien, beslist
de voorzitter.

Artikel 6 -
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het

verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3' Het bestuur is voorts bevoegd tot het sluiten 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.--
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Artikel 7
óË!t',"f,ting wordt in en buiten rechte v.eÍeggnyogrOiO-! O.o^1het bestuur "n -----
bovendien-door twee gezamenlijk handelende bestuursleden' ----

Einde bestuurslidmaatschaP

@-
Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid' bij verlies -

van het vrije beheer over z'tjn veimogen, bij schriftel'lF^?ltt-l?,9i".T'l?; ---- 
--

i;"d";l;;f atsmeOe bil ontslag op grond van artikel 298 boek 2van het ------
Burgerlijk Wetboek'
Boe-kiaár en iaarstukken :--:-:-:
MiKel-g-:
Tl- Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar' :-------------

2. per het einde van ieder boeÈjaaiworden de boeken der stichting -------
afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een ----

staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke -

jaarstukken Oinnen zes maanden ná afloop van het boekjaar aan het
- -bestuur 

worden aangeboden' -----------

3. óe jaarstukken wordên door het bestuur vastgesteld

Reolemeht
AÍtí<el '10-
l.Hetbestuurisbevoegdeenreglementvasttestellen,waarindie-------:-

ondenrverpen *otO"n-geregeldl welke niet in deze statuten zijn vervat'

Z. Het regtement Áág niàt màt de wet of deze statuten in strtjd zijn' --------
3. Het bestuur is te aTlen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te ---

heffen.
4. op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde

in artikel 11 lid 1 van toepassing'----
Statutenwiiziqinq
Art'il(el'l 1 

---------------1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen- Het besluit daartoe moet

worden g"nolll"n in àen speciaal daartoe belegde vergadering, waarvoor -
de voorstellen tot w'rjziging van de statuten aan de oproepingsbrief zijn :--

2.

toegevoegd. ------- ------':------ ----
Een besluit tot wijziging van d9 statuten kan slechts worden genomen met -

een meerderheidván iênminsie driervierde van de uitgebrachte stemmen --

in 
""n 

vergadering waarin tenminste twee/derde van de zitting hebbende -
bestuursleden aanwezig is. -----
inOi"n in de vergaderin!, waarin een voorsteltot statutenwijziging zoy *--
worden behandeld, niet-het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is' ----
wordt daarna binnen veertien dagen een volgende verga.dering -:--
Oij""ng"ro"pen, te houden binnein één maand na de vorige, waarin het ---
besluit over bedoefO váóistef kan worden genomen met een meerderheid -
uán t"nminste drie/vierde van de uitgebraóhte stemmen, ongeacht het ---
aantal bestuursleden dat aanwezig is' ------
óË *ij=iging moet of straffe van ni-'retigheid bij notariële akte tot stand

4.
komen.
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2.

3.
4

5.

b.

5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de ------
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van ---
het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen welk
gebied de stichting haar zetel heeft.:**-

6. leder lid van het bestuur is bevoegd tot ondertekening van de in lid 4
genoemde notariële akte, en tot het verrichten van de in lid 5 bedoelde ----
handelingen. -----------

Ontbindinq en vereffeninq
Artikel 12-
1. Het bestuur is bevoegd de sti.chting te ontbinden. Op het daartoe te nemen

besluit is het bepaalde in adikel 11 lid 1 van toepassing.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.------
De vereffening geschiedt door het bestuur
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 5.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -
mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de *---
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste ---*
vereffenaar

Slotbepalinq
Artikel 13-
ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het -
bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten, ier uitvoering van het bepaalde in artikel
4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden -
benoemd: ----_-_-_________:____________:__

- de comparante onder 1 genoemd tot voorzitter;--------
de comparante onder 2 genoemd tot secretaris; en
de comparaqte onder 3 genoemd tot penningmeester.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte --
betrokken comparanten en is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor ------
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKïE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de
datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, tijdig, voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis *
genomen en met de inhoud in te stemmen.----------
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door --
de comparanten en vervolgens door mij, notaris

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

7.


