
OPRICHl'ING STICHTING

Heden, zesjanuai Lweeduizend eLl ve.scheen loor mij, mr Robeí de Crool, nolads-

.loereql "eÍ. -- -..
merronq, SOPHIA JOHANNA ADRIAANSZ, wonende È 2718 GN Zoeienneer,--

De conparanle verklaarde op te rLchlen een shchirng e! voor deze slichling lasl te --
. .. { a. -o. o d\ rd€ '-.
SI \IUTfN.....
Nnam enzeiel. ----------... -

Arrik.l l. -
De íichting dragrdc naM: Stichtine Een Gj{t vool: GISI
cr ' €e, e{:rd :. oe 8"n _ c ,/o. m €_.

Do€I. .' -------
-\rriÀ(12.
, Je .'h,rr8 \ I .n o' el --__-_ - -

hel b€vorderen vàn weteÍschaptelijk onderzock del zich in brcdc zin ncht op

\ergrotng latr genezinsskansen en verbelerrl1g van behmdehrssmelhoden !oor-
kanlerlaliërlen in het aleemeer. en padènlen nel een Gaslr'o InlestinaLe Slroma

.Ln rL.'<I), i",b. o der.

: .jrc d o( rcoere.rmdoo'
ê. fondsen re werveD voor de financierin! lan voormeld oÍderz-oek via--'.''-

donaieurs, begu$tigem cn sponsore! vaD dc stichting;' -- ----- '
b. let organiseren van acliviteiten en eveneme.ten len behoeve lan de---'..'

lond.F 
'v " p.

c lcl selecbren dan rel iÍÍièren van projecten di€ zich richlel) op voomeld--

"p.r - I'dpp.l.( o de./oe\.----.-------------------'-
d. de beschikbare middelen oltirnaal Le besleden teneinde e]ïecliefen

doelmadgle werken aan hct.ealiser.n van vorcrsiaande doclslcllmgen -''-'
vermoÈ, fl. ---
^rlit€l 

l. - - ------- --
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Het lor vrweu nlijhing !d hct doel der slichiing beslemde vemogcn wordl _ .-

è. .omd roo

". r b".o '.. I 1e ' 
(n d, . à"e .

b. hetgeen verkreScn word! door crtliellinge! of legalen: -

. e gL _l ut 4oF qir'e.ckerFn,ord.-_--_-_ _

d ier bedÍas dat door de oprichrer;s beslemd tot i'er\ezenlijkhg van hel doel der'

tse\ruur: \Af,en.rclIng. bcnoeming cn onr\laq. ---
aÍrite' 4------ .

l Hel besluur besraal un ieMinste drie (3) en ter hoossic vijf (5) . sruurlijke '.-'-'
pe,(r 

''1?. I'Jel besluu wijí uil zijn mrdden een 1/oordter, een secretaiis en een '
pcn ngmeesrer, dd lvel in de plaars lan de beide laats

\ 
",e 

d pcm.oer'ê
3 Hel besalNr stcll, met inêchhening van hei belaalde in lid 1, hel aanlal''- -'.

be tuJ d-rs , r '- -.

Een niet-Íohallig bestuu beho!'di zijn bevoesdheden.

4. De besluurde.s woLden benoemd door hel beslulr -
In !acanrres $ordt zo spoedis mogelijk vooiT'en. --------'

5 BesLuurdeÍs worden bcnoemd voor ee' periode van meinaal zesjaii --'--'---
Niel benoenrbaar is hij dic d€ leeftiid van lweeënzeventisjaar heefl be.eikr ---
llcíuurders treden alvolgens ee. doot hct bestuur o! te maker rooster; een '.
voLgens hel rnoster airederde bestulrder is onmrddellijk herbcnoenbaar.----_

De ii cen tussedijdse racalure benocmdc ne.ot op hct roosler de Plaals in van'.

deg. -" 
" ' .." ,.e I I qe d ber..r J

b , .r. b( , .urd- deiJ.,Cee

b. doordathlj lailliel wordl verklaard olsusédce l,ar belaling advraagri ---
. ooor /irn onde' . .r 'ele t(lling.

d" r : lr ,lirede. .--.
. d o'lrr or.rsl.gd or dere.trbirl.----..'-----.---.-
I door zln on$lag verleeld door de gezmenliike oveÍige bestuurders: -- -'
s. door hel bereiken van de s-ccÈnzeveltiejarise lecftjd --------'-''''''-

BerruÍr; raakcn 1,,\oe8dheden.-----.- - -. --.'-.---.--.. .

AfliLcl5.
I Hel besrulr is belasÍ melhelbestu.en der íichlins -
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2 l.Iet besruur is bevoegd le besluilen totlel aarlgaa! van overeenlomslen |or

verknjsing, rervree$dirg en be?Mring lan registersoederer en rol het.angaàl
van olereenkonNlen wêarbji de stichrjng Trch als bors ofloofdcljjk - --'.'-..
medeschuldenaar reibi t. ziclr yoor een derdc sterk maikt ofzich tol..'.--'..
zekerheidstellilg voor een schuLd vu een ander verbindr. ---.--''.... -

3 Kosren die bestuurdeF in de tocfeninÊ van hm Iunclie maken k! lcn hen door
d ,, r,.! Jora,-.c,goed . .,...

lIeL js he! besílur nicl loegeshan on aa, d€ bestusledcn e.nbelontng. racarie

o..c r c-ed.oe'e\(d
tl, sluur; r cícqen$oordiqine, -

AfliÀc16.-----.-..
(r be , u /en'!e ! oo'o -. d. . q rrg.

2 De yeÍegenwoordigingsbeloegdheid konl nede rce aaD de vooziíer rczamcn -

ftel de secreuris ol de penningmeester alsmedc aan dc secrciaris tezmcn mer de

f".r. .nc' e.
I Het beíuur kar volmachl ve.leher aan één ofmeer van de bcslnudeB. alsook'''

aan derden, om de slichlng biMen de CrenzeD vd die volmaclt lc - -- -''-
rer e8e1, oor t:E-

U('tuuri sfuLa'j?r,
Arrikel 7. - -----------
1. Voor zover in deze stalulen geer groleíe neederheid is voorgcschcven, wo.dcn

alle besluller van hel bestuur geDomen met lolslreke nee.derhei.lvan de -..- -

nitecbracitc íemneD. ljij sraking van Íemen over zaken ; he( voorstcl .'-
le$roipen Slaketr dc slemmen bii v€rkiezing von persone!, ds beíiÍ hel lot '
lndien bij veÍkjezing írssen oeer.lan rwee peÉone. door niemànd een.'- .'..
vclsrrekre meerderheid js verkrigeo, wordt hcrslemd lussen de lwee perírren,
I -r oo ea.rr", rer ',d Lee(... o'od;rnar'cl _, r.rno

2. tleL bestuui kan ook op andere wlze dan h een vergadeing besluile. .ener. -'.
flirs !1le beíuurders iI de gelegenheid rlordeD gesteld hur íem uii te brcfgen
en geen lan hen zich teger dezc wjze van besluilvorming veE.!
Ecn bèslull is alsdan genoner. indier de volsÍekle dan we] lereisle g.olere ---
mccrderlreid ván her aantal bestuurdeB zich voor her voorslel heeii verklaa.d ..-
V3n elk builen de ver gadering senomen besluit wordt mededehrs gedasn i! de

eerstlolgende vergedering, welle mèdedelmg n de notulcn van diea.rgadcring'

", ,dI E m-ld..'--. .-. - ..
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i De loorzírer en lemiDsie rwee der overige besluu.den zrjn selijkelijk bevoegd,
een vergaderins rd hcl bes ul bijee! te .oepcn

.1 De bljeetrocping va! de rergaderirger vdhel bestuu. geschiedt ' door de b het
!oorgaande lid bedoelde pers.nen, dd wel nanens dezen door de secrcllris, -''
schrinel,jk op een lernljn van lelminsre zcler dageDj onder opsav. van de ie---'
bc dJ(l.n o.dc^'er!e ,

De lergrderingen van hei bcÍuu wordcn geholrden 1erllaalse bimen.-
Ncderland,le bepalen door degene die de vergaderin8 bjjcc icp, da! wel deed -
bre-.í Pfc
lndien werd geh.ndeld In írld mel hethreruoor in dii lid bepaalde, kan hei '
besluur nierlemin rechlsgÈldige besluilen nemen, ienzij een of,neer besluuders
- . d".r eC. r.
'Ioeg, g Iot de lergaderingen var lei besluur hebben de besÍuurders er degeien

or" J-1 roc loo h.,bcs."' ' 
,: 

' r rs -od b.l ---. .

5 Een beíuurder kan zich door een andere beíuurdcrler vergadering schrifte|.Jk ..
L c. .er.eg.n 'oo d.el . .-

Len besluu.derkan sl€ch1s één medebesilurder rei vergàded.g ---.'''-''..'''--
'!n.dc.r ' rdiËe, -'--- .'

ó De voorzilier ]eidr de vergadeirgen van her bèíu!tr: ----------. ------.-' .-

bij zijn atuezigheid voorzier de veryadering zelfir haar leidins. -

7. De loozilteÍ lan de vergaderins bcpaalt de wjjze waarop dê slemrningen iD de-
vêÍgaderjr8 wordcn sehoud en. mel die! lerslajrde, dat indien eeD oI meer ' '
besluurders datverlangen, slenmingen olerlersonen schriflelijk geschjeder .---

8 Hcl door de voorzittÈr !en de vergaderirg ter vergadenlg uilgeslroken oordeel

omlrenl de lilslag ran eeD íenming is beslissc'nd.

tlei7€lile geldt voor de inhoud vo een gelornen besluit, voor zoler lverd ---'-
scíemd orer een Djel sclÍl ftelij k vastselegd loo.slel

9. Van hel verhlndeldc in de vergadenngen vàn her bcsiulrworden nolulen --'---
gehouden door de sec.etàris oído.r de daaito€ door de voorzilte. vo dc
' . 

" 'derrg ..r gpq-. .. DeFoon.

Dc notuleD worde! vaígesteld ln dezelfde ofin de eerstvolgende vergaderinB en

len blijke daND door de voorzitier en de secreraris van die vergadering-----
o óF, ele, o

Boel,jrrr. jaar"'uLÀen. --
\rrikel8.
I Het boekjaar, van ds slicili4 va;Í same! mel h€1 kalendelad -- ---------

1Cr501/AL/RG
blad - 4



2 De lenningmecÍer sluil per de loaisle dag van hel boekjadde boekeD der -'- -

srichtils df en maêld daanll zo spocdis mosclijk, doch ujteriijt bime! vijf * '''
haanden na afloop lan het boekja een balds cn ccn slat van batcn e. listen -

op over hei rersirekcn boekjaar. alsmede een begroring ru de balen en l61en

.,r h(r I p( . -l Jr,. -. -
De pcminsmeesler zeldi deze snrkke! voor hcÍ einde van de i! de vooigaande -'
. r oeJ ..o. c_ ,t @1o . be1. , d"r, ----------------
Deze Íukkcn worden door hel beíuu in een vergadering, le holden blnen @s-

lnaanden na afloop yo het boekjar. vaslseíeld en ien blijkc daaran door ellc

o.. Luo.r ordc . . d -----.--... .-. . .

I Hrl bcsluur ka!, alvorens lot de larlsielling van de bàláns ei de slaat van baren-

en lasien orer t€ gaan, dczc ílklen doen onderzoekeD door een door hei beíuur

Dczc accoNtant brengt oDtrent zijn onderzoek ve6lag uil aan he1 bcstrur er
;E ddron. re.' '.' ..r\ d; u

.irarurrnqit/isins,- -.. .

Aflil,cl9,...'.---....
'. ..etopr"-I b..J.Ba l- .r Le,.v /'gcr
2 HeL bcsluil lan hel besruur lol siatutenwijzlging bcho.t ccn mcerderheid vèn -..'

twee/derde van de uitgebnchle Íemmer in een volrallige veÍgadeilg 1an hcl

b.,r ,-r - -- -..-..-.
Is de yergadering $aein een besluir lot Íàiutennljzjgirg aan de orde is !!e1 '
\ol1àllig, dan zal cer niell!e vergsdermg wo.den biieengeroepen, le horden niet

ccrdq du lwee en riel laler dovier weken n! de bedoelde verS.Cerine, wMrjn

hcl besluil ka. $,orden eenome. nei een meerderheid van lqeeld€rde vm dê' '-
ungcbmchLe stemhen. doch ongeachl hel aanlal aanwezigctr. _ -'.'..-.-'..--'-'

L Bij de oproepins lor d€ vergadeing, wadin eer '.]oorslel ioi slanrt.lwijzrsrng zai

sorden gedeÈn, dielt zulks sleeds 1€ s'orden verneld '.''
Terens dienl ee! aliclnill ran hcl loorstel, bevaltende de woo.delijke teksl lan
de voorsesÈlde wljzising, brj de oproeting te worden sevoesd. - -' - ..

De reÍm1jn van de o!.oefing bedraagl in dÍ g.val l€nminsle lwee weken. ''--*'
Her be|aalde in afiikel 7 lid ,1, d€rde zin js vd overeennomíjge !o.!assiDg..' -.'

4 Ëen sraLulenwijzjging trccdt |as itl werknlg nadat dnarvs een notaièle àkle is_

prí rl I

leder der bestuurdeN is beloegd dczc akle le docn verliiden."..-'---'-------



De besruurders zijr verplicht een authentiek afsclrrill van de wijrglng er een

volledjge doorlopende tekst van de gewjj zj gde sLat! en neer re legger ten kantore

vd |ei door de KÀrn€rvan Koophaidel en FabriekeD gehouden hddclsregisÍer '
OnrbiídiíA en reretfeÍinC. ' ..-
Arril',1 10. -------.'.-- -- '
I Het bestulr is bevoegd de slichling Ie ontbind€n

2 Op het besluii !àn hel besÍuur lol ontlindlDg is hei Lrepelde nl de ledcn 2 cn l''-
van hct voorgaalde arlikel van overeenkomíige to.passing. ' -

l. llet besluuÍ is iner de ver.ffenine belas1. renzlj bU het besluil loi onLbindins éér

,eerell(..e.le,' j, belo"' I -'-.-.-.-------.--.-------------
4 Dc verefenaa.s doen opgaalvan de onlbinding aan de regislers w.ff de íichLing

r''ge!,.'i
5 HÈr beÍxur slelt bij her besluil l.l ontlinding de beí€mming vàn her baLig

liquidár'esaldo vaí, en wel zoveel nioeel.jk jn overeenstenrming met het doel '''
". de r,.h,, g ---.-

6 Na de onibindine blijft dc stichlirs vooibeíaan voor zolcr ilit tor dc - -' '''"
e,e.4r cq .. .o \cnopcl odêi

Gedurerde de lerèffednlg blijvc! dc bcpalinge! vd de stalulen zolcel mogeljk
."n l ;,hr - ---------.-..- .

ID stukken en aarkondisingen die van ha uiteaan, moelen aèn de reli var de

stichrilg worden toegevoegd de rvoorden in liquidalje . -

7. De srlchring houdl ot t. beslaar op het lijdsrip waarop geen aên hÀ1., dan \4el-

1 ó" c dc b4.' 'n!rr. .$\/ic -o
Dc verefiènaars doen lan hel ophoudcn van di1 bcsrain opgaafaan de regislers -

\.g iBe"\e
8 Na alloop van de \erefenrls blLjlen de boeken en bescheiden va! de ollbonder

srichtins sedur€nde lien ialen onder benisling ran dc doo. dc vcrelhnilars .'
d.,. c \/er Pe, o0r

Binnen acht dagen !a hel ingaan van zljn be\raar"lichl moel de Mngew€zeD-

beraarder zijn naam en adres opgeren aan de regislers waarjn de onrborden -
\'r é $a rgcs.\ c.en --

Reglcncn'r n.

\rtiLel ll.
I llet besNur kan eer oímeer reglementen vaslslellen, *?arin ondenverpen ' -''''

tlorden geregeld, waann door dezc íaluien rjel ofniel volledjg wordl vooÍjen -



2. Een ieglenenl mas seen bepalingen bevaflen, die írijdig ?ijn nel de $e1 olmel
l./. -l r'.r( -

L Op de besluiler lol raststelllng en wljzlginé van eo rcglemcnt is aÍiIel 9 va. de

.-_il a L.Ce Lo(pd ,.nB.

: e.etla rleoe.o,!r"rc
Benoend is lol lestuude.s 1n de achter hun naan vennelde funcrie: ---. - -

L o..a', p. rd ... d

2 nevÍol]\r Tannayi Cummaràju,

3. mevrouw Lucia Pcroira do T,nque.

(w g .) volecn hardlekcnnreen

als !erningmeester.---''
(,1 ( ' fu IRJlIAP-1-DCCUAP'
Waar ln dczc ak1. is verDeld orgehDwd ofrier gehuwd g€weesI. wordt hieronder-''
tevens ve.sraan njet gdegiÍreerd in de zln ven hel geregisl.eerd pàrlnenchap ofals-
od,. d g.rcgi,r.e.,d !'rL. .

sLO L\K ll
Lre. {,1",,lre i t. o. ri.. blke d

\\ AARVAN AK]E is verleden te Zoêlemeer op de datum als iD het hoold var dcze

Jre , \êr re d.

Na zakelijke opgave vd en eeDtoelichting o! de inhoud vm deze akre m de --'
compararre heeÍi dezc lcrklaad iijdig \an de :rnroud ran dezi skle 1e hebben keuis
genomen en op lolledje€ \oorlezin8 daawan seen prijs te sÍeLlen.

VcryolCens is deze ake omiddellijk n.r bep€rkle voorlezing door de clnparanlr en-

..r I rJ . r J, r e(Lod --.--. .

ffi


