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Heden, de veertiende februari
negentienhonderd negentigr,
verscheen voor mi j , Àntonius 'Johannus Marie Daverveldt,
notaris ter standplaats de gemeente Baarle-Nassau: ---de Heer Mr.Joseph Franciscus Maria Bolscher, kandidaatwonende te Tilburg,
volgens z)-Jn verklarj-ng ten deze handelende a1s

notaris,

last---

hebber blijkens een onderhandse akte van volmacht welke
na op de bij de Wet voorgeschreven wj-jze te zí}n voor
echt erkend. aan deze akte zal worden gehecht van: ---Mevrouw MÀRïÀ HELENI KEYZER, verpleegkundige, wonende
te Masaka, Uganda, Po box 1000, geboren te Zwolle op -e1f augustus negentienhonderd zes en vij ftig en van Nederlandse nati-onaliteit
De comparant, handelende al-s voormeld, verklaarde bij
deze akte een stichting in het leven te roepen, welke
op na te melden wijze vermogen zal verkrijgen, ofl welke
: :1 _::::::_::
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-- Naam, Zetel en Duur
Àrtikel 1
1.De sticht.ing draaqt de naam: "STICHTING KULÀBÏGWO".
2.ZL) heeft haar zetel in de gemeente Zwolle
3.De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
-- DoeI
Artikel 2 -----De stichting heeft ten doel de bevordering van de opvang, huisvesting, opvoeding en scholing van (wees) -kj-nderen in Uganda, benevens de bevordering van de
gezondheidszorg in het, algemeen in Uganda, en voorts
a1 het.geen hiermede rechtstreeks of zij del-ingis ver--band houdt of daartoe bevorderlijk kan zLJn, alles in
de rui-mste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenl-ijken door financiële ondersteunj-ngr van projecten --
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huisvesting, opvoeding en scholing van (wees)kinderen in Uganda en de gezondheidszorg in
Uganda ten doel hebben
--- Vermogen
Àrtikel- 3 -----Het vermogen van de stichting za\ worden gevormd door:
subsidi-es en donaties; -----schenkingen, erfstellingen en legaten;
aIle andere verkrijgingen en baten.
wel-ke de opvangr,

-- Bestuur
Artikel 4
Het bestuur van de stichtj-ng bestaat uit tenminste
drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akt,e
benoemd. Het aantal l-eden wordt - met inachtneming -van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur
met al-gemene stemmen vastgesteld.
2lnet bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur,
waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit,
zLJn midden eea voorzitter, een secretaris en een --penningmeester. De functíes van secretaris en pen---ningmeester ku:rnen ook door één persoon worden ver--vuio
3lBij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het
bestuur, zulle:i de overblijvende bestuursleden met -algemene stemnen (of za1 het enige overblijvende be-stuurslid) bin::en twee maanden na het ont,staan van de
vacature(s) daarin voorzj-en door de benoemi-ng van een
(of meer) opvc-ger(s).
4.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 be--stuursli-d niet--emin een wettig bestuur, behoudens het
bepaalde in arrikel- 7 .
.De leden van het bestuur genJ-eten geen beloning voor
inun werkzaamheien. Zíi hebben wel- recht op vergoeding
1-.
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lvan de door hen in de uitoefening van hun functie gelmaakte kosten.
-- Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten I

Artikel 5 ------

te Zwolle, dan wel in een gemeente, waar één der bestuursleden zl)n woonplaats heeÍt
Eenmaal per kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehou-den, wanneer de voorzitter dj-t wenselijk acht of in-dien één der andere bestuursleden daartoe schriÍte--lijk en onder nauwkeurÍge opgave der te behandelen -punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de
voorzit,t,er aan een dergelijk verzoek geen gevolg
geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden -grehouden binnen dri-e weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen
met inachtneming van de vereiste formaliteiten
4. De oproeping t ot de vergadering geschiedt - behoudens
het in 1id 3 b epaalde - door de voorzitter, t.enminste
zeven dagen te voren, de dag der oproeping en die der
vergadering ni et, meegerekend, door mi-ddel van aange-De bestuursveretaderingen worden gehouden

I

tekende oproepi-ngsbrieven.
5l De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en --t.ijdsLip van de vergadering, de te behandelen onder-I
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werpen
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in een bestuursvergadering aIle in functie
zijnde bestuursleden aanwezig zrJn, kunnen gel-dige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene st,emmen, ook aI
zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van verqaderingen níet in acht
frÀh^mèh
:, vrrvr.lv.r
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7. De vergad"eringen worden

geleid door de voorzj_tter

van
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het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergade-ring zelf haar voorzltter aan.
Bjvan het verhandelde in de vergaderingen worden notu-len gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daart,oe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en get,ekend door dege-nen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
gjHet bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige
besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergradering aanwezig of verte--genwoordigd is
Een bestuurslid kan zích ter vergadering door een medebestuurslid Iat,en vertegenwoordigen op overlegging
van een schriftelijke, ter beoordeling van de voor--z j-tter der vergadering voldoende, vol-macht. Een be--stuurslid kan oaarbij slechts voor één medebestuurs-1id a1s gevolmachtigde optreden
10.Het, bestuur kan ook buiten vergadering besluit,en nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, tefegrafisch of per telex hun mening te ui-ten. Van een aldus genomen besluit wordt
onder bijvoegÍng van de i-ngekomen antwoorden door de
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitt,er bij de notulen wordt ge---voego

l-1.Ieder bestuursiid heeft het recht tot het uitbrengen
van één stem
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid ---voorschrljven wcrden al-le bestuursbesluiten genomen met vol-strekte :aeerderheid der geldig uitgebrachte
stemrLen

12.All-e stemminge:: .";-;.;;;..;;;

;.=.;;;;;;.____
ling, tenzij de voorzitt.er een schriÍtelij ke stemmj-ng
gewenst acht o- één der stemgerechtigden dit voor de
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verlangt
geschiedt bij ongetekende, geste
lSchriftelijke
Schrif telij ke sternming
briefjes
sloten briefies.
!sloten
l-3.Blanco steilrnen worden beschouwd al-s niet te zLJn --uitgebracht
1-4.In aIle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de istatuten voorzlen, beslist de voorzitter.
-- Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordj-ging -Àrtikel- 6 -----Het bestuur is belast met het besturen van de stich-istemming

I

t.ing
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeen--komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van -registergoederen
Het bestuur is niet. bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich a1s borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbj-ndt, zich voor een -derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde verbindt

in en buiten rechte uitsluitend ver*
tegenwoordigd door de voorzj-tter tezamen met, de secre-t,aris of de penninEmeester, dan we1 door de secretaris
De stj-chtj-ng wordt

tezamen met de penningmeester
-- Einde bestuurslidmaat.schap
Àrtikel B ------

Het bestuurslidmaatschap eindi-gt :
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van -het vrije beheer over zí1n vermoglen, bij schriftel_ijke
ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond
van arti-kel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
-- Boekjaar en jaarstukken

Àrtikel 9 ------

1.Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het ka--j lenderj aar.
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2.Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der
stichting afgresloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasLen over het geëindigrde boekjaar opgemaakt, welke jaar--stukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
aan het bestuur worden aangeboden.
3.De jaarstukken worden door het bestuur vastgresteld. Regl-911e4!

Àrtikel 10
1.Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen,
;waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in
ldeze statuten zi1n vervat
2JHet reglement, mag niet met de wet of deze statuten in
zijn.
i strijd
3.Het bestuur is Le all-en tijde bevoegd het reglement i te wij zÍgen of op te heffen
4.Op de vaststelling, wijz:-ging en opheffing van het -ireglement is het bepaalde in artikel 11 lid l- van --I

I

I

I

I

toepassing.

i
t^_-

Str@
Àrtikel 1-1
1.Het bestuur is bevoegd deze st.atuten te wijzigen
Het besluit daart,oe moet worden genomen met algemene
stemmen in een vergadering, waarj-n a1le bestuursleden
aanwezig of vercegenwoordigd zi-jn, zonder dat in het
bestuur enige vacature bestaat.
2.De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariël-e akte tot stand komen
De leden van hec bestuur zí7n verplicht een authen--tiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzígde statut.en neer te leggen ten kantore van het Open-baar Stichtinge::register, gehouden door de Kamer van
Koophandel en Fabrj-eken, binnen wel-ker gebied de

st,icht.ing haar zetel heeft
-- Ontbj-ncing en vereffenÍng
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Àrtikel 12
1.Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op
ihet daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artiikel 11 l-id 1 van toepassing.
2.De stichtins blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot. vereffening van haar vermogen nodig
I

I

l_s.

:loe vereffeningr geschiedt door het bestuur.
4.De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ont-geschiedt in -lninAino van de stichtlngr inschrijving

ln"t r"sister, bedoeld in artikel 11 lid 3
jGedurende de vereÍfeningr blijven de bepalingen van -I

deze statuten zoveel mogelijk van kracht
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stj-chtlng
wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel
van de stichting.
7.Na afloop van de vereffeningr blijven de boeken en belscheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig
ljaren berusten onder de jongste vereffenaar.
I

I

-- Sl-otbe.oalingen
Àrtikel 13
In alle gevaIlen, waarin zowel de wet aIs deze statuten
niet voorzien, beslist, het bestuur
Tensloite verklaa:de de comparant, handelende aIs voormel-d, ter uÍtvoer'ng van het bepaal-de in art.ikel 4 1e-den 1 en 2, dat voor de eerste maal- tot bestuurders van
de stichting worcea benoemd: -----l.Mevrouw ElÍzabe--r Catherina Sabina Maria Vos, wonende
te Zwo1le, Horlstraat 13, post.code BA22 CV, geboren op zeven augus---s negentienhonderd vijft.ig; --------2.Mevrouw Bernaoe----e Johanna Gerardina Maria de KoninglKeyzer, wonencs :e Zwolle, LeerÍnkbeek 69, postcode
18033 EH, gebore:: op drie augustus negentienhonderd -i acht en vij rc- g: en --3.de Heer Erik F'=--er de Koningr, wonende te Zwol1e, --I
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geriL
pt)§LLjULIe öUJJ
EH,
8033 EII
op twintig
Leerinkbeek OY,
69, postcode
, geboren
lapril negentienhonderd zes en vijftj-g;
van wie het bestuursl-j-d sub 1 genoemd za1 optreden als
voorzitter, het bestuurslj-d sub 2 genoemd a1s secreLa-ris en het bestuurslid sub 3 genoemd als penningrmees---

ilJeefanKl)eei(

ter.
bestuursleden hebben hun bestuurslidmaatschap
als zodanig aanvaard blijkens een aan deze akte gehech-

Genoemde

te verklaring.
De comparant is mij-notaris,

bekend.
Waar-

van akte in minuut is verleden te Baarle-Nassau op de
datum in het hoofd dezer akte vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan gteen prij s te stellen
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
comparant en mij-notaris, ondertekend.
(getekend) J.Bolscher. A.Daverveldt
Voor AFSCHRIFT uitgegeven op heden de veertiende februari negen
tienhonderd negentig

