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Heden, dertien jul tweedu zend I en (13-07-2010) verschenen voor m j, 
-r'. -ordrresWlóÍ Eei vê1uërle rclár < tê vlddrd lser

1. mevrcuwJohanna ván lvlá6bêrgen-vên vuurcn, q€boente
Schiedam op vlnien mei negenl enhondeÍd drieënvjftig wonendêle
1ll2 LN V aé o nge. [,lel.s c o Êlá.n40 Nedeiardre
idêntiteltskaai( nummer 1P9917443, aiqeseven tê Váárdingen op 

-viêrentwnliq juni tweedlizend tiên qehuwd;
2. de heêrPancratius Petrusvan Duikêrên, geboren tê Leden op-

negen mêinegentenhonderd éénenveêrllg wonende te 3135 KL-
Vaardifoen Lisienaan 35 rirbewjs nummer4139478606 áígegêven
ie VlaaÍdingen op achl april ndeeduizend tiên (08-04-2010), gehuwd

Deverschenen personen veÍlaárden daizÍ brldeze ákieeen stichting
oprichten en daatuoor dê volgênde sláluten vast te stelen:-

1 De slichting draagide naam: SÍchting Vrienden vtn dêVoggê|.
Deze faám is ontstaan ul een samenvoeging van de aÍkortingen
'vosg'NercnsnqvooroudersenveMantênvanveFlandeLijk
aehándicaplen) en'el (eiqen Lokaa) en wodtgêbruiktás naam van
het clubsebouw van qenoemde vereniaing

2. Zii heeft haar zetel in de semeenle Vláád ngen

I Dê siicht no heefttêndoe:
her onder meer beharl gen van de materiè e en imnáleriele belangen -
ván mensen met een verstandelLjke beperkins oÍhandicap, hun 

-
oJdêrc ol nàêsrè bÀtro-fó Fr "l,meoê 

\á. deSe re' dêa wrenc 2org -
deze mensen meteen bepèrking oÍhafd cáp zjn loevedrcuwdl
hel gevenvan voorl chtifg over en het bevodeen en coórdineren van
áct vjteiien en ontspanning in de rlimsle zin en hel venchlen van a le
handeingen en activitellendie mel hetvorcnstaande in de rumstezin
verbánd houden otdaarloe bevordedilk kunnen zljn

2 De siichting lráchi dt doelonder meerte veMezenliken doon hê1

organiseÉn van gespreksavonden, lezi.qen, evenementen, vormings-
en vÍijel jdsactivile lên èn deae Íke. Hel verlenen van Ínancièle en
overige sleun aán de edêngroep (hiernê ookte noemen: aÍdeling)
Vlaardingen van de te Ul.echt gezetelde verên oinq Kansplus, welke
vereniqing is ngeschÍeven i. hêt Hande sregistêr ondèr nummer
30231388, danweld ens rechlsopvolqer onder a gemenè I tel. Hèt-
wetuen van Íondsen en sponsoÍen voor maierièe en geldelijke-

Aiíkel2

hrng beoogr niêther malen vaf w nsr.



stichtino kàn bestáan !it:
die mei hei doelvan de siichl ng sympathiseÍen;-
in wler belang de sllchting werkzaam isi

d edÉchtelijke verkrijginqen en schenkingên;
e. opbrenqslen vaf activte tên van de sl chling:
i ále heiseen dê stichlinq op êiigerleiander€ wijzê verkijgi.
Nr àrel.clappen word€n ooor dê.rchrino slecïls.á.vàaÍd o.derlel
voo êcht van boedelbeschÍiivins.

1. Hêtbesiuurvan de stichting bestaat uitlen mnsied.ie eden.
2. Het aantallêden ván hei besiuurwoÍdl - mêt inachtneming van het in

ld l bepêalde door het bestuur mel algemenê stemmen vasigeste d,
teMijl benoênrinO en onts aq ván bestlude6 eveneens door het-
Eén besiuursl d wordt - indlen en voozover mose ijk - bij voo eLf
b€noemd uit de leden van de aídeing Vláardinlen van de te Utrecht
gezerelde !erenisina Kansplus.
Het bestuurkiêst u t háar m dden eenvooztler, secreiáris en-
De ílncties van secrelaris en penningmeester kunnen ook door één

PêFoon hoÍder v'auld. 

-

3. a. llochtien) in het besilu om welke íeden dai ook één ot meer
leden onlbreken, dan vormen deoverbivende besiuu€leden, oÍ
vo.ml het eiigê oveÈL0vênde bestuursid nieltenri. een geldig 

-
Wanneer in hel bestuur eên vacalure is ontstaan zaldaarln door-
de ovêÍoijvenoe oesruuseoe' len spoedigsre wo_del voou e1
doorbenoeminq van een nieuw bestuurslid, dat alszodang
dezelÍde íuncllê zal bekLeden als degene in wiens pLaáls hj werd -

oevoego een oÍ - ee' weÍlgoepel'comÍ ssÉs r rê-

5. De leden van hel besluursenieten qêen beoning voo.hun
werkzaámhêden. Zil hebben we echtop vergoed ng van de doorhen
in dê uiioeíeninq ván hun lunclle semaakle en doorhel bestuur

Besiuu6veroador noen ên beslu!Bbes uiien

1. Leder kalendeÍjaar woÍdt lenminsie één vergaderirg geho!den. 

-
2. Vergader ngen zulLen voods lelkenmale worden qehouden, wanreer

de voozitterditwenselík acht of indiên lweê van de andere 

-

bestLrursleden daánoe schrjtelijken onder .auwkeurige opgave derle
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behandelen punien aan de vooziiter hei veuoek rchlen. lndien de
voozneraan eendergèlilk vezoekgeen gevolg geeí in die.voege
dár de vergadering kán wó.den gehooden binnen drie weken na hei-
vezoek, zin de vezoêkels bevoeqd zeli een veroáderins blieen te-
roêpên mer inàchhemng v.n de vêreistê formèliteten.

6

Deoproepi.g tot dê vêrgaderinq gesch edl - behoudens hel in lid 3
bepaalde-doorde voozilter. tenminsle vjfdagàr levorên, de dag
van de oproeplng en d evan deversadering niêl neegerêkênd, door
middelvan een schriftelijke !tnod glng, welke behalve plaats en
ljdstip van de vergader ng de le behandelen ondeMerpen vermeldl. -
Zolang in een bestulrsvergaderng ale in i!nclezÍnde bestuursleden
aanwezig zin, kunnèn!êldiOe besluilen worden genomen over ále 

-aan de orde komende ondêNerpen, mits mel alcèmene siemmen,
ook a zijn de door de statuten gegevêf voorschriftên voor he1
oproêpenên houdên van vergaderingen niet in acht genonen
De veÍgádeÍingen worden geleid door de voozitter var hel besluuribÍ
diens aidez gheid wÍsl de vergadering zelÍ haarvoou íeraan 

-
Van hetverhandelde in de vergáderingen worden nolule. gehouden
door de secretaris ofdoor éèn der áfdere aanwezigen, door de
vooziltêr daanoê áángezochl. De notllênwordên in dêvolgende
veÍgadêdng vaslgesteld en getekend doordegenen, die n dle
vergadering als voozilier en secreiaris hebben geÍungeerd. 

-

Hel beslulrkan lervergáderinq alleen dan ge dige beslliten nemen
nd en d e meedefieid vá. zijn in íunctie zilnde eden ter vergádêr ng
àanwezq of vertegenwooÍd qd s
Een bestuucid kaf zich lervergadering dooreen medebestwrslid
aten vertegenwoo.digen op ovenegg ng van een schriftelilke,ler-
beoordeingvandevoozllerdervergaderingvoldoende, volmacht.
Een bestlursid kan daarbij slêchtvooréén medebestuursld as
oevolmachl ade oplrêden
Het bêsluur kan ook buiten veÍqadering bes u1ên nemen, mits a le
besludrsleden ln de selesenhe d zin sesleld schrneljk opwelke
wtze ook, hun men ng le uiten. Van een aldusgenomen besultwordt
onder bjvoeging van de ingekomen anhvooden door de secreiar s 

-een relaas opqemaákt, dat ná mede onderieken nq door de voozitler -
bij de notulen wordlgèvoegd

9. leder bestuuB id heeíl hêt echt tol hel Lilbrengen van één stêm.
Voozovêr dezê statulen geen grotêrê meeÍderhe d vooBchrijven
woÍdên alê bêstuursbesluiten gênomen met vo strekte meerdede d
der qeldis uitsebÍachle stemmen
Ale stemmingen ter veQaderng geschieden mondeling, ienz! de 

-voozilter€en schrlne iike stemm nq qewenst acht, oÍ één der-
siemgerechl gden dit vóór de slemming verlángi.
Schriitelilke slemminO qeschiedt bil onqelekênde,

10.



11 Blanco stemmen woÍden
12 ln ale geschiler omtrenl

4,/

beschóuwd áls niette zin U1gêbrácht
stemmingen, niet bil de stalllen voozien,

BêstLLrsbèvoeadheid en verleqenwoord o no-
1 HetbestuLÍis beasl met hel besluren var de stichting.
2. HetbesluLris beloêgd tot hêts uten van overêênkomsten loi hei-

kopen vetureêmdenoí be&arên van res sterqoêdêrên. ná eên
daartoeuildrLkkêlilkqenomen besluursbesluit;opeende.gêljk
besluuEbes L 1is het bepaalde in ad kel 11 var deze státutèn va.
overeenkomstise loepass nq.
Het beslu!r s niet bevoegd te besllilen iol hetáangaan van
olereenkomsten, waarbjde sichtjng zich as borg of hooÍdelilk
nedeschu denaarverbindt, z ch voor een derdê sterk naakl of zich lol
.Ê.-r1èid(é' ng loorêór (. 1.to.d' e-1ald"r \ê.brdr

AÍtike 7

AUke 8

1 De stichl ng wordt n en buiten rechtê venegenwoo.digd door hel
besiuur,danweltvvee gezamenljkhandelènde beslu!.sleden.

2. Aán de pennlngmeester kan doorhel bestuur beperkte volmacht--
wodên Oeqeven voorzover hetde uitoefeni.g ván dièns taak belrên -

3. De bepêrking vande besludrsbevoeqdheid in lid 2 van het vorigè
arl keLge dt mede voo. de bevoegdheid lol veriegenwoo.d ging.

4 De in hei vorise lid vermelde beperki.q kán sLechlsdoorde sllchUnq

Ei.dêbesluu6 dmaalschap

Het beslwrsldmaalschap eindqr 

-

door over!der !an een bestuuE d.
b veries van het vrile beheerover zln vernogen
o. <ct n."t.tê o rt. áor er I o rà.5hóÍro..-óèn
termln van ten minste áchtweken.
bl onislàg door dê Íeclrtbanl op qrond vèn arl re
B!Ígedlr Weiboel ên vooís
dooronlsag lngevoge een bestLuBbesluil genomen met unanemê
slemmen n een vergadering waarin álle besiuurseden tegenwoordig
zitn meldien verstandedat hel betÍeÍiendè bestuursid zellniel aan
dê stemm n9 kan dee nemendochenkelheirechiheeftvóórde
slemming in de betrefiende vergad,êring ztn slandpunt nader uiteen te
zelten óflóe te lchren lnd en sechls twee bêsiuuBeden infwcle-
zln lan d t bes ! t nelwórden qênomen.

BaelialIr! r?êIstltlgl
'1. Hel boekiaarvan de stichlins oopl van éèn jànlaritoi en met

éénênderl a decemberván dat kalendeÍjaa.



,

, oêífêr óroó.é "oe oo--jaa *o op.d" boet-r vàide <r^ïI9

DaaÍuitworden doorde pen.i.omeeslereen bê ans en een slaal van
balef en last óvêr het geë ndigde boekjaar opgemaahl, we ke
jaaEtukken. bi.ien drie maanden na atoop van het boekjaaraan hei
oès.r r ro,de, aerseboopi

3. De jaaBtukken worden doorhel besluur vaslgesleld. Dezevaststelng
qeldt a s décharae va. de p€nn nqmeeste. bêhálvê vóorhelqeên nid -

I l-lel bestulris bevoegd êen regementvaslle slelen, waarin die
ondèMerpen wordên geregêld wêke nei in deze statuten zrjn veryal.

2 Hel regrement mág niet mel de wetóídeze statuten in slrild rjn. 

-
3. Hel besllurisle al€f tijde bevoeqd helreslèmêntte wijzigen oíop te

Artike 11

Stàt!l€nwizo no

4. Op de vaststellng. wijzigino en
bêpaáldè in arlkell l ld I ván

opheÍÍng van het regemenl is het
loePassinq 

-

1 Hei besluu.is bevoegd deze sialulen tewizigen Hel besluitdáádoe
moel worden genomen met een meerdeÍheid van d.ielvede der
uitoêbráchte aeldiqe slemme. n een verqaderns, waarin ale
bêstuursêden aanwêzlg oi verlêgênwoodigd zijn zonderdál in hel
besL' u e' 9- /àràiu- be,rcor l1diêr -iêr à l" ódèr oa.wó ia z i . -wordt binnen h{ee maanden een ilveede veÍgádering gêho!den, in
we ke mel de h e&oor vermelde verslerkte meerderhe d tol wlzg ng
derstailte. kanwordên beslolen ndien ienmnste de helftvan het
totalêàanlá bèstuursledenáànwezg of veneqenwoordigdls.

2 De wijzisins moêt óp stÍaÍfe vaf niêl Oheid bj nolarè e akle tol stand -
3 De ieden van het bestwrziln verplichteen authênl ek áíschriÍt vá. de

wijziqing alsmede de gewilzigde statuter neerte leggen le. ka.tore
ván het handelsregster, gehouden doorde kamervan koophandei.
o 1.ên 4êI oóbêo oe ricl ia l"dÍ. -.-l 

'eelO.lbi.dinoenveeffeninq

1 Het besluuris bêvoegd de stichting te ontbinden. Op heidaanoe te-
nemen besluit s het bepaalde in arlkêl 11 lid 1 ván loepassing en 

-voons hel bepaalde in de aidke en 2 l9 en vo gênde van hel Blrgêrik
wetboek _
Gêd!rende de veretrening2 bliven de bepalnsen van deze slaluten
zóvêe mooe ik ván krácht
Ee- ê,ó1rróètbà i9..tdo drd"ortbordê..t ."rtnq wo d,/o/-- _
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mogelÍk besteed oÊtÊ.4..r{g E.H El è #ihg. 

-

4. Na aÍoop @ rb lEé-lEárb@r 6 b€s.tEijen €n de
onibonden sidri€gÉ*-ÍËr rsr*r dds de jongste

Slolbeoalinoên
AÍtiket13
ln a le g€vêlletr. !€an aEdèÉ*ê aÊr ah eE.tudE
verdere rellelBrlÈn rEl Eil' É E lErr.
Tensloíe verklaaden é E*.F.1* bad@ opdótins: 

-a. hei bestuur b€sH ri E ÉË
b. voor dê erste nrd-* -(bdÈÍhr @m wmelde

WMRVAN AKIE È EbbÈ!Èsratáa è d*h als in het hoofd
vjr d.zê 34Ê ErtEÉ 

-

De verscheH p€gE a -, -.i-, Êd De hhoud van de akte
js aan dê ve6:cfgE É_GEEF á b€€4.fi1 Dê verschênen
pêrsonen helbêír isrH !ËGE rlibr vên dê inhoud van dê
aKe le heblq tsriss .-ËeEiehs wn de akte qeen

1. mê!rcuw JorsÍaËÉ.á \ rÊr ars \/oozitle[ 
-2 de h€ PaEàbh,ElÈr*g:eiang

pijs ie stells 6ÍÉEa-!*t-EsE'lffi.

(Volst ondêèL€íiE.b

Deze akte k! b€Ftr qteb - 
-tlc.t( 

daama ondertekend.
eêEt door de €dE-sr4Êis &ry mrj, noraÍis.

CHRIFT


