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Heden, de zesentwinti,gst,e januari negentienhonderd vieren--
negent,ig, verscheen voor mij, I4r. !{ilhelm Arnold Cornelis-
Haverkamp, kandidaat,-notari-s, wonende te Zoetermeer, hierna-
te noemen notaris, als waarnemer van het vacant,e k6n1,qor-
van de te Warmond gevestigd geweest zijnde notaris Mr.-
Cornelis Waverijn:L(Jrrlel.J.§ wcrvsrIJII;
Mevrouw Renske Rosier, verpleegkundig docente, wonende-
Gerrit van der Veenlaan 216, 2552 WN ,s-Gravenhage, geboren-
te's-Gravenhage op zesentwint,ig oktober negentienhonderd-
zevenendertig, ongehuwd en ninuner gehuwd geweest,.:-
De comparante, t,en deze handelende als toekofistig-
eecretaris van na te melden op te richt,en stichtingr-
verklaarde bij deze een stichting in het leven te roepen eo-
daarvoordenavo1gendestaÈutenvastt,este1}en:-
NAÀ}4, ZETEL EN DUTTR.-

Artikel L.
1. De stichting is genaamd:

r §rICHTI§G Slf..-r&E§CIS' Eo§pmÀI,._/ uedica "-
i

2; De stichting is opgericht voor onbepaalde t.ijd
DOEI,..
Artikel_Z.
De stichting heeft ten doel

het §t.
het geven van materÍële en im--
Francis' HospiLal te Katete in-

De stichting - een charitatieve instelling - tracht [66r-
doel te berèiken door het ontwikkelen en óndersteunen van-
alle initiaÈieven die de wet. toestaat, die kunnen leiden_-
ter verurezenlijking van het, doel

materiële steun aan
Zambi-a.

VERMOGEN "-.Artikel 3.
Het Vermogen van de sticht,ing za1 worden gevormd door

het, d.oor de oprichtst,er en na te'melden eerst+-
bestuursleden van de stichting tot verwezenlijking van-
het stichtingsdoel bestemde bedrag van V1;FI{ONDERD--
GULDEN (f.500r00) in contantenl
subsidies en donaties
de door de uitoefenin! van eeo eventuele dooi''d€-
stichting op t.e richten ondernem.ing te rnaken winst;-
hetgeen de stichting door erfstelling, legaat,, schenking-
of op enigerlei andere wijze verkrijgÈ

BESTTIIÍR..
Artikel 4.

De stj-cht.ing wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit,
tenmj-nste drie leden. IÍet bestuur kiest uit, zi-jn mj-dden een-
voorzitter, een secretar
De functies van secretar

is en een penningmeest,er.
i-s en pennincmeester kunnj-s en penningmeester kunnen in één-

persoon worden verenigd.
De penningneester legt uiterlijk in, de maand :

af van het
mei aan het-
door hem in-bestuur rekening en verantwoording

het vooraf
ArLikel 5.

te'

gaande boekjaar gevoerde beheer.
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Het, lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijdètrr-
door verklaring in staaË van failliesement, door aanvrage-
van surséance van betaling, door onder curatelestelling,-
alsmede door ontslag door de rechtbank.-
Artikql 6E*.Y*.&Eà..ll.'-1. $lanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zë1-

daarin door de overblijvende bestuursleden ten spoe
digste worden voorzien door benoeming van ssn ni6urÀr-
bestuurslid, die a1s zodanig dezelfde functie zal-
bekleden als degene i-n wiens plaats hij werd benoemd

2. Bij verschil. van mening tussen de overblijvende be--
i stuursleden omtt'ent de benoeming, alsmede wanneer te-

eniger t,ijd aLle bestuursleden mochten komen te ontbre--
ken en voorts indien d.e overgebleven bestuursleden zou--
den nalaten bianen redelijke termijn in de vacature(s)-
te voorzien, zal" dj-e voorziening geschi-eden door de-
rechtbank op verzoek van iedere beLanghebbende of op--
vordering van het openbaar ministerie

Artikel 7.
L. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeen--

vervreemden of bezwaren van-komsten, tot het kopen,
registergoederen.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten va$ overssnk6Ín--
sten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijt<-
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derds gt'sri(-
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld. van-
een derde verbindt,, mj-ts het besluit daartoe wordt geno-
men met al"gemene stenunen in een vergadering waarin alle-
bestuurders aan\dezig of door een schrift,elijk gevol--
machti.gde vertegenwoordigd zijn

Àrtikel L1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buit,en-
i rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuurs leden .

i ltet name de voorzitt,er en de secretaris van het, bestuur-
I zijn belast met de uitvoering van de besluiten v6n hs!-
i bestuur

3.' Het bestuur kan volmacht verlenen aan één sf -mgsr-
, bestuursleden, alsook aan derd.en, om de stichting binnen-
i de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-

4. De leden van het bestuur genieten ten Laste van dq k3g-
i Oer stichting geen beloning doch een onkostenvergoedingr"
i welke per kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks door-

heL bestuur wordt, vastgesteld.
BE S TIURSVE RGADE R I NGE}T l.
Àrtike] 9.
L.. Het bestuur vergadert zö dikwijls de voorzittsr'ef-

I degene die hem àls zodanig veríangt, ofwel tenminste-
I twee bestuursleden dit gewenst acht(en).-

2: De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij rn66lEf-
I van het ter vergadering verhandelde en beslotene noÈulen-
i op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.-
I fungeert de secretaris a1s voorzitter dan geschiedt het-
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sLemmen, dan beslist het 1ot.
Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij stgking
van steÍrnen als verworpen beschouwd.

§:ATUTENWÏJZ TGÏNG..
Àrtikel 1L.
1. Het bestuur is bevoegd

sluit daartoe zal slec
; gemene stermnen in een
i leden aanwezig of door

,h

notuleren door de penningmeester. Ïeder Iid van het-
bestuur heeft rechL op een door de secretaris uit te--
reiken en door hem te- ondertekenen kopie van de notulen.'
De Leden van het bestuur z3;t bevoegd zich door een-
schriftelijk gevolrnachtigde ter vergadering fs dssn-

i-s bevoegd zowel in als buiten vergadering-
nemen. In het laatste geval is daartoe-

aIle bestuursleden hun stem schriftelijk--

vertegenwoordigen.
ertikel l-0
I.]-lÉFbestuur

besluiten te
vereist dat
uLt'breitbrengenlIl L.Lr! srrYsrr . 

-

Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, ur66dsn-
besluitengenomenmetvo1strektemeerderheidvan-
stenunen.
De steiruningen ge§
li-d schriftelijke
matj.e is geoorloo

chieden mondeling, tenzij een bestuurs-'
stermring verlangÈ. Stenuning bij accla-

fd indien geen der bestuursleden zich-
daartegen verzet'
Uocht 6ij st.eiruning over personen bij eerste stemming-
geen meeÍderheid worden verkregen-, dan zaI een nieuwe-
éteiruning plaats hebben, Indien ook dan geen meerderheid-
verkregen wordt, zal bij een tussenstenming worde
beslist tussen welke personen zal worden herstemd'-
Staken bij een tussenètemming of een herstenuning de-

I vertegenwoordigd zijnr
Z. De wijziging móet op straffe van nietigheid bij nqfa--

, rië}e-akte tot stanà komen. De bestuurders zijn v9f-:-
i pLicht een authentiek afschrift van de akte van wiizi--
i ging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen f,sn-
i ËanÉore van het openbare stichtingenregister, gehouden-
: door de Kamer van Koophandel en Fabrieken vad,,de vesti--

gingsplaats van de stichting.
-:];TB]§DÏNG..
Ertikel 12.
1. HeL bestuur

: daartoe te
I artikel 11
: besluit tot

de statuten te wijzigen. Hgf §s-
hLs kunnen worden genomen met al--
vergadering waarin alle §ssf,uurs-
een schriftelijk gevolmachtigde--

is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het'
nemen besluit is toepasselijk hetgeen in-
van deze statuten is bepaald aangaande een-
wijziging van de statuten.

2. De sticht,ing wordt bovendien ont'bonden:-
: - door insolventie nadafl zty in staat van faillissement-
; is verklaard of door de opheffing van het faillisse--

ment wegens de toestand van de boedel;
- door rechterlijke uitspraak in de bij

gevallen.
ï§BEFFENING.-

de wet genoemde-

3.
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4.rtikel 13.-
1., De vereffening geschiedÈ door het bestuur.-

ijft na haar ontbinding voortbssf66n-
zover dit voor de vereffening van h46r-

J.i U9 Vv!vàrvr.*.ÀY

2.i De stichting bl
indien en voor
zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de--
statuLen voor aoveel mogelijk en nodig van kracht.-+-
Het bestuur bepaalt welke bestenuning, na betali-ng van-
aIle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de--
stichting za1 ï,vorden gegeven, met dien verstande, dat-
het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het-
doel vau de stichting zoveel mogelijk nabij komt

In alle gevallen waarin door
niet is voorzien beslist het,

de statuten van de sticht,ing-
bestuur

Tenslotte verklaarde de comparante dat, voor de eerste maal-
tot bestuurders der stichting worden benoemd:
l-., de heer Dr. Hugo Anoe Heii, kinderchirurg, wonende-

i wittem van de Veldenweg 59, 245L BB Lei:nuiden, gehoren-
i te Oud-Beijerland op zesentwintig juli negentienhonderd-
{ negenenveertig, gehuwd, tot voorzitter;-

2 "i mevrouw Renske B,osier, de comparante, tot secretaris
3.1 mevrouw Johanna Filoméne Pónczél, verpleegkundigër-

wonende Grote Borg 20, 9502 \IL Stadskanaal, geboren te-
Vught op drie januari negentienhonderd vijfenveertigr-

Àevrouw Elisabeth Catharj-na Maria van der Werf:Mo}l t-

wonende Groesbeeksedwarsweg 157 | 652L DE Nijmegëtrr-
ï geboren te OÍunen op negentien mei negentienhonderd-
I éénenvijftig, ongehuwd, tot penningrneesteri-

4.' de heer Drs. Henricus Gerardus Maria Boe$aars, chirurgr-

lerares, wonende Kerklaan 36 | 1251 JT Laren, geboren t,e-
V1aardingenopzesentwint,igmeinegentienhonderd-

tekenen van deze akte.
comparante is mij, notaris, bekend

AKTE in minuut is verleden te Warmond op de datunr--
het, hoofd dezer akte vermeld.

Haverkamp
is, ondertekend.

§s.1l/
IIIIGEGEVE§ r/OOR AF§CIIRITI :

4.

SL0TBEPALING..

*eae akte na beperkte voorlezing door de comparante en mijr-


