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æfiÐcHI$IG
Stichtinq Hous,l Hesd

Heden, twaalf mei tweeduizend vijftien. verscheen voor mij, mr. Dieter Constant van

de heer Dikken.

De comparante verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en 

-daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

de Castel, notarìs te Nijkerk:

mevrouw Hannelore Müller, geboren te Duisburg op vijftien januari 

-
n.gentienhãnãããii¡fenvi¡ftig, wonende te 8251 TE Dronten, Lancasterdre ef 29, -
vañ w¡e de identiteit 

-blijkt 
uit haar overgelegde Nederlands paspoort, genummerd -

NUR8P5FJ6, geldig toi zesentwintig februaritweeduizend vijfentwintig, gehuwd met

NAAM EN ZETEL

Artikel2
1. De stichting heeft ten doel: het verstr

waarondeihet helpen bij het herstellen van de aardbevingsschade, alsmede -
educatie zodat een bijdrâge wordt geleverd aan noodhulp of structurele hulp -
en/of steun aan p.rsónenen/of instellingen die deze hulp en/of steun behoeven

en vootts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt

of daartoe UevoiOerli¡t< kan zijn, alles in de ruimste zin des woords'

2. De stichting tracht haar doel onder meer te veruezenlijken door:

- het opzétten van acties die hulp bieden in de vorm van financiële en niet 
-

Artikel 1

L De stichting draagt de naam: Stichti no Houses 4 Neoal

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dronten'

DOEL

financiële middelen;

- het inzamelen van financiële en niet fìnanciële middelen in het algemeen en

onder burgers en organisaties;

van de doelstellingen van de stichting;

3. De stichting beoogt niet het maken van winst' Het is de stichting wel

toegestaan commerciele activiteiten te venichten , mits deze activiteiten worden

verncht ter bevordering van het doel van de stichting'

VERMOGEN
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Artikel 3
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. subsidies en donaties;

c, alle andere verkrijgingen en baten
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

-
boedelbeschrijving.

3. lnkomsten uit commerciële activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 3, dienen 

-binnen redelijke termijn ten goede te komen aan het doel van de stichting. 

-BESTUUR

Artikel4
L Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden en wordt voor -

de eerste maal bij deze akte benoemd
Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaarde- -door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur (met uítzondering van het eerste bestuur, waaryan de reden i¡ 

-functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een vooaitter, een secretaris en
een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester ku¡¡g¡ 

-ook door één persoon worden veruuld
3. Een bestuurslid wordt benoemd voor onbepaalde tijd. Aftredende

bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar. Wie in een tussentijflss 

-
vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn -
voorganger tn

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 voozien door de benoeming van één (of meer) opvolge(s). -

5. Mocht(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
6. 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 þ¡¡ 
-functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld

Het bestuur kan en mag niet over het vermogen van de stichting beschikken -alsof het zijn eigen vermogen betreft.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Dronten, tenzij het þs5f¡u¡ 

-anders besluit.

2. leder hd$aar *nrdt ten mínste één vergadering gehouden
3. Vergaderirqen a¡lþn voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

-
uærsefiË dï f irdþn één van de andere bestuursleden daartoe schrifielijk en
mdernant*'¿*[e ryave van de te behandelen punten aan de voozitter het
ter¿oek rifr- kden de voozitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft,
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in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na -
het vezoek, is de vezoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te ¡oepen 

-
met i iten.

De o -beh

door tevo
4.

6

7

en die van de vergadering niet medegerekend, door middel van

oproepingsbrieven,

5, DeoproePingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de

vertegenwoordigd
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten

vertegenwoordig en op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de

voozitter van de verg adering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij

slechts voor één medebestuu rslid als gevolmachtigde optreden'

10. Het bestuur kan ook buiten vergade ring besluiten nemen, mits alle

geschieden mondeling, tenzij de voozitter 
-gffit acht of één van de stemgerechtigden dit -

gEsdÍd bii onge{ekende, gesloien briefies.

hd¡nn¡d nüe{te ziþ uiþ*racht.
s¡ de vw¿iH ondrent de uiblag -

de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van --

8.

L

rs.

bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en 

-reproduceerbare wijze lañgs elektronische weg hun mening te uiten' Van een -
uìåu. g.no.en beiluit woidt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden -
door dã secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de -
voozitter bij de notulen wordt gevoegd'

11. leder bestuúrsfid heefr het recht tot het uitbrengen van één stem'

Voor zover deze #ü¡ten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle -
bestuursbeshÈr gÊfFfiren met volstrekte meerderheid van de geldig --

d
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'15. wordt onmiddell¡k na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 

-

- een omschrijving van de door de stichting te verrichten werkzaamheden; -- een beschrijving van de wijze waarop de stichting gelden zal (ver)werven; -- een beschrijving van de wijze waarop de stichting de verkregen inkomsten
zal beheren;

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevol gen van de
oorspronkelijke stemming.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _

het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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,

4. Het bestuur draagt zorg voor het aanwezig zijn van een actueel beleidsplan, 
-welk plan ten minste þsy¿f'

t

þ
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gen0men besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.

een beschrijving van de wijze waarop en aan welke doelen de verkregen -inkomsten worden besteed.
Artikel 7

a,

b

c.

d,

e.

f.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte
2, De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

-handelende bestuursleden.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
AÉikel8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

door overlijden van een bestuurslid;
door aftreden;

bij verlies van het vnje beheer door een lid
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

van het bestuur over zijn vermogen;

bij ontslag op grond van arlikel Z:2gBuan het Burgerlijk Wetboek;
bij ontslag door het bestuur op grond van een eenstemmig besluit y¿¡ ¿lls 

-andere bestuurders, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artike{ I

t-let boekþã va¡ de süchting is gelijk aan het kalenderjaar.
Fs hd einde var Þrler boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. -

2.
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Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en

lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, 

-

desgewenst vergezeld van een rapport Van een registeraccountant of Van een -
accõuntanladministratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het 

-

( NOTARISSEN
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worden genomen met ten minste een twee/derde

vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig

zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat

lndien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, zal het bestuur een tweede vergadering beleggen, 

-uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met een -
meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden

genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vedegenwoordigde

bestuursleden

rieken _

boekjaar aan het bestuur worden aangeboden

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld'

4. Uit de administratie van de stichting blijkt:

- de aard en omvang van de aan het bestuur toekomende

onkostenvergoedingen en vacatiegelden;

de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten -
behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en de omvang -

van de andere uitgaven van de stichting;

- de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;

- de aard en omvang van het vermogen van de stichting.

REGLEMENT
Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen -

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in -
artikel 11 lid 1 van toePassing

STATUTENWIJZIGING
Artikel l1
't. ftet nestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe ¡es{ 

-

2

3

4

meerderheid i¡ ss¡ 

-
of vertegenwoordigd zijn, 

-

2" De ì{iÉ¡r€ moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -
Tot h€{ doen verliirlen van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd, -3- tÞ þ€t vrr tpt bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,

är:e de geiliþgde statuten neer te leggen ten kantore van het

Urgegi#, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fab

haar zetel heeft.

Ht2
l" ¡t*þlub bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe fs ¡srns¡ 

-h#ÈHbpadde in artikelll lid 1 van toepassing.
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4.

5.

6.

blad -6-2 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
inschrijving geschiedt in

Gedurende de vereffeni
mogelljk van kracht,
Een batig saldo wordt besteed ten behoeve van
instelling met een soortgel ijke doelstelling of van
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
sooÉgelijke doelstelling heeft,

vereffenaar

vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ng gedurende zeven jaren berusten onder de jongste

SLOTBEPALING
Artikel 13

ln alle gevallen, waarin zower de wet ars deze statuten niet voorzien, besrist het 

-bestuur
Tenslotte verklaarde de comparante:
a. dat ter uitvoering van het bepaalde in adikel 4 leden 1 en 2, voor js es¡sfs _

worden benoemd:maal tot bestuurders van de stichting
1. de comparante, als voozitter;

er z0rg voor, dat van de ontbinding van de stichting _
het register, bedoeld in artikel 11 tiO ¡.

ng blijven de bepalingen van deze statuten Teyssl_

een algemeen nut beogende _
een buitenlandse instelling die
nut beoogt en die een

7 Na afloop van de
ontbonden stichti

2. mevrouw Susanne
negentienhonderd
161 als secretaris;

Dikken, geboren te Dronten op zeven december
tweeentachtig, wonende te g254 KR Dronten, Schans _

3. mevrouw Lianne Adriana Ambrosia van Mourik, geboren te Houten op elf -juli negentie nhonderd negentig , wonende le 2584 TS 's-Gravenhage,
Roerstraat 1 9, als penningmeester;

b, dat het adres van de stichting is: B2S1 TE Dronten, Lancasterdreef 29' 

-

c, het eerste boekjaar van de stichting eindigt ultimo december tweeduizend _
vijftien

SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend
WAARV
vermeld

De zake

AN AKTE, verleden te Nijkerk op de datum in het hoofd van deze akte 

-lijke inhoud van de akte is door m ij, notaris, aan de comparante
meegedeeld en ìk heb daarop een toelichting gegeven
De comparante heeft daama verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben
genomen en nnet beperkte voorlezing in te stemmen
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparante en
mij, notaris ondertekend
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(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 12 mei 2015,
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