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OPRICHTING STICHTING
Zaaknummer: 25186RM
Heden, drieëntwintig maart tweeduizend zeven, verscheen voor m i j , M R W T L —
L E M J O H A N N E S D O O R N , notaris te Ermelo:
de heer P A U L A N D R É D E K L O E , geboren te Maasland op zesentwintig augustus negentienhonderd negenenvijftig, wonende Zwaluwstraat 70 te 3853 C H Er—
melo, (Nederlands Rijbewijs nummer: 3122815230, afgegeven te Zwijndrecht op
vier september negentienhonderd zevenennegentig), i n algehele gemeenschap van
goederen gehuwd met mevrouw Elizabeth Comelia van Houwelingen.
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en
daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
^—
N A A M , Z E T E L EN DUUR
Artikel 1
—
1. De stichting draagt de naam: Stichting N C D - N e d e r l a n d .
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ermelo, met als adres; Zwaluwstraat 70, 3853 C H Ermelo.
-3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel kerkelijke gemeente-ontwikkeling; het diagnosti —
ceren van de kwaliteit van kerkelijke gemeenten en het terugkoppelen daar—
van, alsmede het begeleiden van verbeteringstrajecten in samenwerking met
de lokale kerken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks o f zijde lings verband houdt o f daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin —
des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onder —
zoek en begeleidingstrajecten aan te bieden aan kerken.
—
VERMOGEN
Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door;
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.
BESTUUR
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de
eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtne
ming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene
stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden i n —
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen
ook door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een ( o f meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de over —
blijvende bestuursleden met algemene stemmen ( o f zal het enige overblijven-

de bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een ( o f meer) opvolger(s).
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één o f meer leden ontbre —
ken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, o f vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in ar
tikel 7.
5. 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 —
hun functie gemaakte kosten.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 5
1. leder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden en zoveel vaker als ten minste twee leden van het bestuur dit verlangen..
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de v o o r zitter dit wenselijk acht o f indien één der andere bestuursleden daartoe schrif telijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter
het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie we ken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te —
roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. —
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in l i d 3 bepaalde door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en —
die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproe —
pingsbrieven.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergade —
ring, de te behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijn de bestuursleden aanwe
zig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde ko —
mende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de s t a tuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen
niet in acht genomen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de —
secretaris o f door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe a a n gezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben geftangeerd.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig o f verte —
genwoordigd is.
9. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten ver tegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax, e-mail o f ander —
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communicatiemiddel hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit —
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een
relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen
wordt gevoegd.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht o f één der stemgerechtigden dit voor
de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot —
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg o f hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, —
zich voor een derde sterk maakt o f zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ~
handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één o f meer bestuursleden, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegen
woordigen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8
- Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn v e r mogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond
van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. —
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
—
REGLEMENT
-

A r t i k e l 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet o f deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen o f op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 l i d 1 van toepassing.
—
STATUTENWIJZIGING
A r t i k e l 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet —
worden genomen met algemene stemmen i n een vergadering, waarin alle be stuursleden aanwezig o f vertegenwoordigd zijn, zonder dat i n het bestuur eni
ge vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de w i j z i ging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
Openbaar Stichtingcnregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.
ONTBINDING EN VEREFFENING
A r t i k e l 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen be
sluit is het bepaalde in artikel 11 l i d 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe —
ning van haar vcnnogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld i n artikel 11 l i d 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel —
mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ont
bonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffe —
naar.-SLOTBEPALINGEN
A r t i k e l 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het —
bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde i n artikel 4
leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden be -noemd: de heer H E R R E P I E T E R H I J L K E M A , geboren te Wieringen op zesen
twintig september negentienhonderd vijfenvijftig, wonende Meerkoetstraat 46
te 3853 A N Ermelo, (Paspoort nummer: NU56D3C20, afgegeven te Ermelo op vijfentwintig oktober tweeduizend zes), als voorzitter:
—
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-

de heer W I L L E M T E U N I S S P R E I J , geboren te Leiden op vier november negentienhonderd zevenenvijftig, wonende Margrietlaan 7 te 3851 RS Ermelo
(Paspoort nummer: NG7681401, afgegeven te Ermelo op acht j u l i tweedui
zend vier), als secretaris; —
de heer W I J N H O L D W I J N H O L D S , geboren te Doornspijk op vijftien ok -tober negentienhonderd drieënzestig, wonende Clarenbekerhout 6 te 3845 E M
Harderwijk (Nederlands rijbewijs nummer: 3202649853, afgegeven te Har —
derwijk op tien januari tweeduizend twee), als penningmeester.
—
SLOT
Deze akte is verleden te Ermelo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen p e r —
soon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van
de inhoud voor het verlijden van de akte te hebben kermis genomen en met de i n houd in te stemmen. —
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen p e r —
soon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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