AFSCHRIFT OPRICHTING
van

Stichting VoedselhulP NunsPeet
akte d'd. 6 juni 2011
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Oprichting stichting, zaaknummer:

201 í P490824R
Heden, zes juni tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr Pieter Pieltjes, notaris
met plaats van vestiging
de heer Jacob Anton Broskii, wonende te8072 JM Nunspeet, Mauve*kant 69, geboren te Woensdrecht op zes januari negentienhonderd vijfenvijftig (Paspoort nummer: NTJDBOK49) en gehuwd
mevrouw lnqeborg Zuidema, wonende te 8072 JN Nunspeet, Mauvekant
22, geboren te Hengelo (Overijssel) op dertien maart negentienhonderd
tweeënzestig (ldentiteitskaart nummer: |RRK127K8) en gehuwd
mevrouw Gerritie Schipper, wonende te 8072 ZD Nunspeet, Jan
kesstraat 30, geboren te de Noordoostelijke Polder op zes augustus ne
gentienhonderd zesenvffiig (Riibewijs nummen 4895019101) en onge.-_
huwd en geen registreerd partner
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daar
voor de volgende statuten vast te
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De stichting draagt de naam: Stichting Voedselhulp
Zij heeft haarzetel in de gemeente Nunspeet.

Doel

Artiket
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Nunspeet.--
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De stichting heeftlgn
de medemens, ongeacht aftomst of godsdienst, die door omstandigheden
onvoldoende geld overhoudt om zichzelf en zijnlhaar gezin te voorzie
van de dagelijkse benodigdheden, te ondersteunen door het aanbieden
van voedsel en andere levensbehoeften. Dit wordt gedaan vanuit het ver
langen te doen wat God van ons vraagt, zoals te lezen is in Jesaja 58.-_Tevens heeft de stichting tot doel een tijdelijke voorziening voor de hulp--vrager te zijn waaóij,.met de hulpvrager, wordt gekeken naar een meer -structurele hulp en/of veóetering van zijn of haar positie
het venichten van alle vederc handelingen, die met het vorenstaande in -de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Het bestuur van de stichting bestaat ult een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. De bestuursleden erkennen
Jezus Christus, als hun Heer en Verlosser en tevens omschrijven zij het
visiedocument van de stichtin
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. ln vaca
tures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies
van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
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3.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij lrc
den af volgens een door het bestuur op te maken rcoster. Een volgens het
rooster aftredend bestuurder is onmiddelliik en onbeperkt herbenoembaar.
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hijwerd
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nssrnd..-4. lngeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdhsclsn.-----

5.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.
Bestuur: taak en bevoegdheden
A..rlL^l a

ï:%i bestuur is belast met het besturen van de stichting.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkriiging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom sten, waaÈij de stichting zich als borg of hoofdeliik medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde stek maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander veóindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Erfstellingen mogen slechts onder het voonecht van boedelbeschriiving
worden aanvaard.
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Bestuur: vergaderinEen
AÉikel 5- - ---
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De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar rrvordt een ver.gadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk ge
val aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daamaast wordt elk kwartaa een vergadering gehouden.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders
daartoe de oproeping doet.
De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevo ren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oprc,epingsbrief
Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergade
ring, de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. lndien deze afwezig
is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd eudslg
aanwezige bestuurder.
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De
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notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie ziinde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluifuorqinq
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Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwelg of vertegen
woordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder
laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een be
stuurder kan daarbii slechts voor één andere bestuurder als gevolmach
tigde optreden. ls in een vergadering niet de meerderheid van de in functie
Zjnde bestuuders aanwezig of vertegenwoordigd dan wodt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. ln deze tweede vergadering kan
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuuiders worden
besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de
agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onge-acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.---.-Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanweZg ztjn,
kunnen geldige bêsluiten worden genomen over alle aan de orde komen*
de ondenrerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergade
ringen niet in acht genomen
Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten
nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een re
-laas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen
wordt bewaard.
ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesroten
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6.Blancostemmenwordenbeschouwdalsniettezijnuitgebracht.-

7.

ln alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de verya
dering

-

Bestuur: defunqercn
Artikel 7-__
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Een bestuurder defungeert

a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door -haarontbindingofindienzijophoudttebestaan;---%k
b. door het verlies van het wije beheer over ziJn vermogen;
c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van
aftreden);-.%
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige-bestuurders;e. doorontslag op grond van artikel2:298 Burgerlijk Wetboek.
vertegenwoordiginq_
Artikel 81. Het bestuur vertegenwoordigrt de stichtin
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamen lijkhandelendebestuurders.----- - -3. Tegen een handelen in strijd met artikel4lid 3 kan tegen derden beroep
-worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te veÉegenwoordigen.-%
Boekiaar en iaarctukken

tu{iftsl $

1.
2.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderiaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administra
tie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere ge ,
gevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te
maken, op papierte stellen en vast te stellen.
Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, be-scheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de eygrbrcn
ging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens gn deze
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar ájn en binnen
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
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Huishoudeliik Reslement
Artikel 10

1.

Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin
die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur
(nadere) regeling behoeven
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2.
3.
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Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd
zrjn.

be-

Het bestuur is bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of te
ëindigen.
Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het huishoudelijk regls
ment is het bepaalde in artikel 11 lid I van toepassing

-.-

Statutenwiiziqins
AÉikel íí

1.

2.
3.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met een meerdefieid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuuders aanvvezig of vertegenwoordigrd zijn
De wijziging moet op stnaffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ko
men. ledere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te

-

verlijden.-

-

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten neerte leggen ten kantore van het handelsregister.
Ontbindinq en veÍeffienins

AÉikel 12

1.
2.
3.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11
lid 1 van overeenkomstige toepassin
lndien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, en wel zoveel mogelijk in overeensfsrnming met het doel van de stichting. ln andere gevallen van ontbinding
wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de verefÍenaars vastge steld en welzoveel mogelijk in overeenstemming met het doelvan de
stichting.
Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaarc zijn aangewe
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn
der berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon
Op de vereffening ájn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het
Burgerliik Wetboek van toepassing
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-..-.SlotbepalinoenArtikel 13
1. ln alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of het eventuele huis-houdelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare -communicatiekanalen overgebracht bericht, waaryan uit geschrift blijkt.3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december
tweeduizend elf._
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Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:
het bestuur bestaat uit drie (3) bestuu
voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde
functie:
de comparant sub 1 als voorzitte4
de comparante sub 2 als secretaris/penningmeester
---de comparante sub 3 als bestuurslid
SLOT VAN DE A](TE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Nunspeet op de datum in het hoofd dezer
akte
vermeld
Na mededeling aan de comparanten van de zakelijke inhoud van deze akte en
toelichting daarop en na verklaring door de compananten dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van de akte en daarmee instemmen, hebben
de comparanten en ik, notaris, na beperkte voorlezing de akte ondertekend
om zestien
uur en veertig minuten.
(volgt ondertekening)

a.
b.

1.
2.
3.

---

Uitgegeven

notaris.
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