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Heden, zeven en twintig augustus ne:entienhorer vier en tachtig, --------

verschenen voor mij, Mr Robert Jan Stuart, notaris ter standMR R. ... STUART
NOTARIS

plaa ts Haarlem: ---------------------------------------------

de Heer Drs Jurjen de Jong, d irecteur ener vennootschap, ---thans wonende te 2101 AH Heemstede, Adriaan Pauwlaan 9 i ----ten deze handelende als regent van het Fonds II Eben Haëzer" te

I

Bloemendaal, daartoe gemachtigd in een vergadering van het
College van Regenten, gehouden te Bloemendaal op zeven en ---

J

twin tig apr il negen tienhond.erd vier en tachtig ,---------------

van welke machtiging blijkt uit de notulen van deze vergade~

ring, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht. -------

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: ---_ dat Vrouwe Johanna Jacoba Bondt, echtgenote van de Heer ---

~

Guido Alfred Baron van ziegesar, overleden op vijf december ~

achttienhonderd één en zestig op haar bui tenverblij f Vlugt- hoven te Santpoort, bij haar testament, zes en twintig juli -

ß

achttienhonderd één en zestig verleden voor de destijds te --

u

beschikkingen heeft gemaakt, voor zover ten deze van belang,
woordelijk luidende als volgt: ---~--------------------------

Haarlem standplaats hebbende notaris Mr P. Mabé Junior, enige

Op heden den zes en twintigsten July achttienhonderd een en

u

ze s t ig. -- --- - - - - - - - - - - - - - - -- --- -- - - - - - - - - - --- --- - -- --,- - - -Compareerde voor Mr Pieter Mabé Junior Notaris residerende

ri
..

o

J

te Haariem, provincie Noord-Holland, in tegenwoord ighe id -van Adam van Dort Junior, zonder beroep, wonende in de Anegangwijk 3 numero 54 en Jacobus van de Velde, mandenmaker,
wonende aan de Oude Groenmarktwijk 3 numero 714, beiden te
Haarlem, als getu igen, m ij Notar is bekend. ---------------De Hoog Welgebore Vrouwe Johanna Jacoba Bondt, echtgenote -

van den Hoog Welgeboren Heer Gu ido Al fred Baron von Z iege-1
~

J

sar, met wien zij verklaart bui ten gemeenschap van goederen
,
te zijn gehuwd en zich te hebben voorbehouden het bestuur -

harer eigene goederen, zonder maatschappelijke betrekking,
wonende te Bockenheim bij Frankfort am Main in Duitschland,

J.

J.s/mlbh
a.

...-

~.
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i terwijl de Vrouwe Comparante tijdelijk haar verblijf houdt

op het bui tenverbl ij f Vluchthoven, gelegen in de Sandpoort,

MR R. ... STUART
NOTARIS

gemeente Velsen. -----------------------------------------De Vrouwe Comparante is mij Notaris bekend. --------------Dewelke genegen zijnde om over haar na te laten goederen
bij ui tersten wil te beschikken, harer wil d ienaangaande
reeds vooraf zakel ijk aan mij, Notaris, heeft opgegeven,

waarvan ik dit opstel heb opgemaakt en in geschrift doen
brengen, de Vrouwe testatrice heeft mitsdien alvorens de

voorlezing van dit opstel geschied is, -harer wil nader za,

kelijk aan mij, Notaris in tegenwoordigheid der getuigen -opgegeven en alzoo verklaard bij ui tersten wil te beschikken als volgt: -------------------------------------------De Vrouwe testatrice verklaart bij deze te herroepen alle vroeger door haar gemaakte ui terste wilsbeschikkingen en --

alsnu geheel opnieuw beschikkende, verklaart zij haar testament te maken als volgt: -------------------------------De Vrouwe testatrice verklaart de navolgende legaten te bespreken, allen vrij van de belasting op het regt van suc- cessie van overgang en van alle andere belastingen, onder -

welke benaming ook op legaten gelegd. --------------------Eerstel ij k (enzovoorts). -------~-------------------------De Vrouwe testatrice benoemt tot bezorgers harer begrafe- -

nis, beredders van haren boedel en sterfhuis en ui tvoerders

i harer ui terste wilsbeschikkingen de Heeren Jacob Fock, Chef
i

I van het huis van Negatie Determeijer-Wesslingh en zonen te
i

! Amsterdam en aldaar woonachtig, Jacobus Christiaan En- ---i

! schedé, Burgemeester der gemeente Velsen en aldaar woon- -¡ achtig en Anne Willem van Eeghen, gehuwd met der testatrií

~

~

I'i ces
Vrouwe
Louisa den
wonende
te Amsterdam,nicht
en zulks
metJohanna
alle zoodanige
mag Tex,
t, last
en gezag,
al s -

I de wet aan ui tvoerders van ui terste wilsbeschikkingen veri

inde
bez
i tt om
te nemen.
----------------------------IIbehoorende
leen t, med~
mag
de goederen
tot hare nala tenschap -~

De Vrouwe tes ta tr ice leg a teert (enzovoorts). --------------

Eindelijk verklaarde de Vrouwe testatrice te begeeren dat -

u

u
ei!

/;",
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~

1binnen ééne maand nadat alle de bovengemelde legaten zullen
zijn uitgekeerd en de belasting op het regt van successie en van overgang en de kosten van de vereffening des boedels
zullen zijn betaald, het zuiver Saldo harer algehele nalaMR R.... STUART
NOTARIS

I

tenschap bij notariele akte zal moeten worden vastgesteld en door de genoemde Heeren ui tvoerders harer ui terste wilsbeschikkingen in administra tie zal worden gènomen, en bij -

I

aldien tijdens het leven van de Vrouwe testatrice niet ----

I

reeds een geschikt gebouw zal zijn aangekocht, na aftrek -van de na te melden som van twintig duizend Gulden beschikt

I

I

I

I

tot den aankoop of opbouw van een gesticht, zal moeten worden ingeschreven in het Grootboek der Nationale Schuld van
di t Rijk, rentende twee en een half percent en wel zoolang
ten hunnen name als administrateuren van de nalatenschap

van de Vrouwe erflaatster tot dat het na te melden op te
rigten gesticht wettelijk zal zijn erkend. ---------------De Vrouwe testatrice begeert dat het gemelde zuiver over- schot harer nalatenschap zal worden besteed om daarvan op te rigten een gesticht, bestemd om jeugdige meisjes, geheel

of gedeel tel ijk ouderlooze kinderen van ingezetenen van de

I

Sandpoort (gemeente Velsen), Zandvoort, Spaarndam of eenige
andere plaats of oord in de Provincie Noord-Holland, onver-

I

schillig welke, mits vallende in de categorie van hulpbe- -

I

I

~

~

hoevende, overeenkoms tig de bepal ingen van het reg lement

Christelijke gemeente (Kerk) opgenomen (Roomsch Catholijken
I van genoemd gesticht, door den doop of anderzins in eene
daarvan ui tgezonderd) daarin op te nemen en op te voeden en

da t zoodanig gesticht zal worden ingericht en ui tgebre id
zooveel als de door de Vrouwe testatrice daartoe aangewezen
middelen zullen kunnen strekken, zoodat het gemelde saldo -

harer nalatenschap zal worden besteed tot een fonds voor
die instelling, die den naam zal voeren van Eben-Haeser, en
dat zoodra dit gesticht wettig zal zijn opgerigt, ten name
rag harer nala tenschap, nà aftrek -daarvan het geheele bed
van de besproken legaten en de kosten van liquidatie, zal -

worden ingeschreven in het Grootboek der Na tionale Schuld -

~

~
tI

".

r¡

~

~--

o

- 4 ten laste van di t Rijk, rentende twee en een half percent -

~
II
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(enzovoorts). --------------------------------------------De Vrouwe testatrice begeert ten aanzien van het op te rigten gesticht Eben-Haeser het volgende: --------------------

Dat de renten van het ten name van genoemd gesticht inge- schreven Kapitaal zullen strekken tot goedmaking der kosten
van levensonderhoud, kleed ing, huisvesting, onderwij s en

II

opvoeding der meisj es, het honorarium van de moederlijke

opvoedster, van eene of meerdere onderwij zeressen, het sa-

II

laris van dienstmaagd en wat verder tot de huishouding in zoodanig gesticht behoort, alsmede het onderhoud der per- -

II
II

II
II
II

ceelen van het ameublement en een honorarium van één hon-

derd Gulden's jaars voor den Regent administrateur en één
'honderd Gulden's jaars voor de overige Regenten van het -gesticht, ter vergoeding van reiskosten of andere uitgaven,
alles zooals dat door de Vrouwe testatrice is vastgesteld in een afzonderlijk reglement hetwelk in haren boedel zal
worden gevonden. -----------------------------------------Dat het jaarlijksch zuiver overschot der renten nadat alle
de vereischte kosten zullen zijn afgetrokken, tot kapitaal

zal worden belegd en ten name van het gesticht in het voor-

noemde Grootboek zal worden ingeschreven met dien verstande

II

echter, dat bij Regent administrateur ten allen tijde een som van twee of drie honderdGulden in gereed geld voorhan-

den zal moeten blijven, ten einde in buitengewone uitgaven

~

te voorz ien, zullende Heeren Regen ten in geen geval hoe ook

~

genaamd van het ten name van genoemd gesticht ingeschreven
.
kapi taal eenige somrnen mogen afschrijven of daarover op de

ii
II

eene of andere wijze mogen beschikken. -------------------Dat, voor zooverre de Vrouwe testatrice niet reeds bij haar
leven dit mogt hebben gedaan, de uitvoerders harer uiterste
wilsbeschikkingen tot den aanbouw of aankoop van een doel-

matig gebouw te Bloemendaal, geschikt tot huisvesting en -verpleg ing van tenminste twaalf meisjes met drie volwassene

II

len aan de vereischten voldoende, -I tot de opvoed ing gevorderd, waaronder de gelegenhe id tot --

\ personen en in alle dee

ri
(I

Ii .

tl

.---

I

'"

- 5 'gymnastische spelen binnen iS huis, moet worden begrepen,

I

van harer nala tense

hap zullen moeten aftrekken eene som van

twintig duizend Gulden gereed geld. -----------------------

I

Dat met den aanbouw of aankoop van de nieuwe woning dade- MR R. ... STUART

lijk na de bekomene magtig ing een aanvang zal worden ge- --

NOTARIS

I

maakt en daarmede met den meesten spoed zal worden voortge-

I

gaan, onder het beheer en toezigt van de uitvoerders der -ui terste wilsbeschikkingen van de Vrouwe testatrice, in --overleg met den Heer Predikant te Bloemendaal als Regent, trice verzoekt zich daarmede te
aan wien de Vrouwe testa

I

willen belasten en met gezamentlijk overleg daaromtrent te
ha nd e 1 en. --- - - - - -- - - - - -- - ---- -- -- - --- - - - -- -- -- - - - -- - --- ---

I

Dat ingevalle door de Vrouwe testatrice niet zelve een plan
of ontwerp tot een nieuw gesticht zal zijn bepaald, het ---

I

werk aan een bekwaam architect zal moeten worden opgedragen
en bij de uitvoering daarvan een kundig opzigter zal worden

I

aangesteld als zijnde het het verlangen van de Vrouwe ----testa trice om geene kosten te ontzien, om een duurzaam en -

I

solide gebouw daar te stellen. ---------------------------Dat het stuk grond groot zeventien en een halve roede Rijn-

I
I

I..

landsche maa t thans aan den daglooner Bart Z innige in op- -

stal ui tgegeven, na d iens overl ijden of ind ien z i j ne tegen-

woordige huisvrouw Eva Vaderhem mogt overleven, alsdan na haar overlijden, aan het genoemde gesticht Eben-Haeser in e igendom zal behooren. ------------------------------------

I

En nadat dit gebouw alzoo door de Heeren uitvoerders harer
ui terste wilsbeschikkingen, met raadpleg ing als voren, zal

I

I

I

I

zijn tot stand gebragt, zullen Heeren Executeuren alles ---

overdragen aan de daartoe benoemde of te benoemen Regenten
en zullen alsdan, zoodra het nieuwe gebouw zal zij n vol- -tooid, de meisjes die zij Vrouwe testatrice reeds bij haar
I leven heeft doen verzorgen, alsmede de Juffrouw die zij --i daarmede in het bij zonder heeft belast en de dienstmaagd

'idaarin
wordenworden
opgenomen
en het-----------------------------gebouw van het benoodigde
1 ameublement
voorzien.
i

I:zoolang totdat dit gesticht alzoo tot stand zal zijn ge- --

I

I

i

¡J
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~

i bragt, zal het gezin Op Vluchthoven blijven in den stand

r li

zoo als het bij het overlijden van de Vrouwe testatrice zal

~

bevonden worden, en zoolang in de kosten van onderhoud der
hu ishoud ing, honorarium van de Juffrouw, salaris der ------

¡- 1I

MR R.... STUART

dienstmaagd en al wat verder tot onderhoud moge benoodigd zijn, door Heeren Executeuren voorzien worden uit de renten

NOTARIS

~ )

der nala tenschap i z ij nde het de begeerte ,van de Vrouwe tes-

)

tatrice dat de geheele huishouding op gelijke wijze voort-

gevoerd worde als tijdens haar leven ten welken einde dan ook dadelijk na haar overlijden het Regentschap door de ---

~ i

hierna te noemen Heeren aanvaard moet worden. ------------De Vrouwe testatrice benoemt tot Regenten van het genoemde
gesticht Eben-Haeser, alsmede tot administrateuren van de -

~J
r

ten name van genoemd gesticht in het Grootboek der Natio- -

,J

nale Schuld in te schrijven kapi talen, den WelEerwaarden --

Heer Steinfort, Predikant der Nederdui tsche Hervormde ge- -

¡ i

meente te Bloemendaal, alsmede den Heer Anne Willem van ---

ii

II Eeghen voornoemd, aan welken laatstgemelden Heer de Vrouwe

1belasten,
testatrice bijgestaan
verzoekt zich
doorook
eenmet
notabel
de administratie
lid der gemeente
te willen
----

I

i

J

Bloemendaal, door Zijn Edele in overeenstemming met den --Heer Steinfort te benoemen. ------------------------------De Vrouwe testatrice begeert dat het Regentschap over het voornoemde gesticht alsmede de administratie van de daartoe

II
i -

behoorende fondsen ten allen tijde zal zijn opgedragen aan
den tijdelijken Predikant der Nederduitsche Hervormde ge- meente te Bloemendaal, en dat ten allen tijde een lid van -

,J

IJ

II
1-

de familie van Eeghen het Regentschap en de administratie i van het genoemde gesticht zal waarnemen en wel bij opvol- -

II ging van vader op zoon en dat bij gebreke van mannelijke -!¡ afstammelingen het Regentschap en de administratie zal ---,'overgaan in de vrouwelijke linie bijgestaan door een nota-

ii

L bel 1 id der gemeente te Bloemendaal. ----------------------

'.J

ii zijn overgeplaatst naar Bloemendaal het buitenverblij f ---i Vluchthoven en verdere aanhoorigheden, alsmede het over- --

~J
L)

lJ

,

i
De Vrouwe testatrice begeert dat zoodra de meisjes zullen ,
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.

bosch en de daarop staande gebouwen, daarvan niets ui tge- zonderd, op de meest voordeel ige wij ze zal worden verkocht
MR R.... STUART
NOTARIS

en de zuivere opbrengst daarvan, mede gebragt tot kapitaal
in het gesticht Eben-Haeser, ook in het Grootboek der Na- tionale Schuld van dit Rijk moeten worden ingeschreven. --De Vrouwe testatrice verleent (enzovoorts). --------------Daarna heb ik, Notaris, in tegenwoord igheid -der getuigen --

den bovenstaanden ui tersten wil de Vrouwe testatrice duide-

lijk voorgelezen en na die voorlezing haar afgevraagd of -het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij ----

heeft verklaard, dat alles wel te hebben verstaan en begrepen als zijnde in duidelijke bewoordingen vervat en te wezen haar testament, willende dat het als zoodanig na haren
dood zal worden nagekomen, welke afvraging en antwoord mede
geschied is in tegenwoordigheid der bovengenoemde getui- --

9 en. ------- - ----- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- -- - - --Waarvan Akte. --------------------------------------------Aldus verleden te Haarlem voornoemd, ten kantore van mij, i Notaris, in tegenwoordigheid van de bovengenoemde getuigen,
II die, benevens de Vrouwe testatrice en mij, Notaris, de ----

h minute dezer, die in mijne bewaring gebleven is, onmiddellijk na gedane voorlezing hebben ondergetekend. ----------(Was getekend) J. J. v. ziegesar-Bortd t, A. van Dort Jr, J. van -

de Velde, P. Mabé Jr Notaris. ------------------------------

- dat het blijkens voormeld testament door erflaatster opge-

richte Fonds "Eben Haëzer" naar de huidige maatstaven kan ---

I

worden aangemerkt als een stichting i ------------------------ dat voor de verwezenlijking van het doel van dit Fonds des-

tijds is aangekocht: --------------~------------------------I

a.ì een perceel grond aan de huidige Bos en Duinlaan te Bloemendaal, groot één en twintig aren tien centiaren, kada- straal bekend gemeente Bloemendaal, Sectie A, nummer 9699,

I

I

waarop een huis is gebouwd, plaatselijk bekend Bos en ---b.l ~~~n~::: ~:' e:~;::~: ~~:::~:-~~~~~-~~::~~~~:~~~-~~-~:-====
1 Grootboeken der Na t ionale Schuld, ------------------------

I

I

I

~ .----

-8- ~.~,

I

I

welke middelen voldoende zijn voor de verwezenlijking van het
doel, zoals in artikel 301 letter b Boek 2 van het Burgerlijk

I

Wetboek nader is aangeduid i --------------------------------_ dat de regenten verzuimd hebben gebruik te maken van de --MR R. ... STUART

I

I

NOTARIS

verpl ichting tot het doen verlijden van een notariële akte, -

zoals vermeld in artikel 57 Invoeringswet Boek 2 van het Burgerl ijk Wetboek Hoofdstuk 5 i -------------------------------~ dat de bepalingen van het testament niet de mogelijkheid --

van wij zig ingen inhouden, welke wij zig ingen noodzakelijk

I

I

I

I
~

zijn, enerzijds om de - overigens spaar,zame bepalingen - aan

te passen aan de huidige wetgeving, anderzijds omdat regenten
van oordeel Z1Jn dat ongewijzigde handhaving van de bepalin-

gen van het testament van erflaatster leidt tot gevolgen, die
erflaatster redelijkerwij ze niet zou hebben gewild i ---------

_ dat regenten in een vergadering, gehouden te Bloemendaal, op zeven en twintig apr il negentienhonderd v ier en tachtig,--

hebben besloten om overeenkomstig het bepaalde in artikel 294
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de rechtbank te Haarlem te
verzoeken de bepal ingen van het Fonds "Eben Haêzer" te Bloemendaal te wij zigen overeenkomstig het door hun goedgekeurde

I

concept i ----------------------------------------------------

I

deze akte is gehecht i --------------------------------------_ dat de rechtbank te Haarlem bij haar beschikking de dato
twintig juli negentienhonderd vier en tachtig, -----------------

~

van welke beschikking een afschrift aan deze akte is gehecht,

I

_ dat een afschrift van de notulen van deze vergadering aan -

de bepal ingen van het Fonds 11 Eben Haëzer" te Bloemendaal ---heeft gewij z igd i -----------------~--------------------------

_ dat de bepal ingen voortaan luiden als volgt: --------------

II

II

__________________S TAT UTE N -------------------------------------------NAAM, ZETEL EN DUUR -----------------------_____________________Artikel 1 -----------------------------l. i De stichting draagt de naam: STICHTING "EBEN HAêZER". ---2. j De stichting heeft haar zetel in de gemeente Bloemendaal.

I)

3.j De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. ----------

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - DO EL - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --

II

ri
L.

~~

- 9 --------'-------------Artikel 2 ------------------------------

1. De stichting heeft ten doel het huisvesten en doen huis- vesten, verzorgen en doen verzorgen en opvoeden en doen
MR R. ... STUART

opvoeden van jongens en meisj es en zulks in beg insel in

NOTARIS

belijdend Protestants Christelijke zin. ------------------

2. De stichting kan het doel ook bereiken doorhet steunen
van instellingen, die eenzelfde of soortgelijk doel na'streven. -------------------------------------------------------- ---- - - - - ---VERMOG EN ----- - - -------~-- ---- ----- --- - - --

-------------------Artikel 3 ------------~------------------Het vermogen van de stichting wordt ondermeer gevormd door: a.i het huis met erf en tuin aan de Bos en Duinlaan 2a, te --Bloemendaal i --------------------------------------------b. 'beleggingen uit het door de oprichtster afgezonderde ----i
vermogen i -----------------------------------------------¡
c. ~ belegg ingen en 1 iquide middelen i ------------------------K

d. activa ui t schenkingen, legaten en erfstellingen. --------

------ - --- -- ----- --- BESTUUR - --- - -- -- - - ---- - -- --- ---- - - - -- - ---------------------Artikel 4 ------------------------------1. Het bestuur bestaat ui t tenminste drie leden, waarvan:

a. ten minste één lid is de dienstdoende predikant van de
Wijkgemeente Bloemendaal van de Hervormde gemeente ---Bloemendaal, welk lid als voorzi tter van het bestuur -fungeert, --------------------------------------------b. een lid bij voorkeur afkomstig is van de famil ie van -Ee 9 he n . -- --- - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - ---- - - - --- - --- - -- ---

Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de -vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vas tgesteld. -----------------------------------------

2. Het bestuur kiest ui t z ij n midden een secretaris en een -penningmeester. De functies van secretaris en penningmees-

ter kunnen ook door één persoon worden vervuld. ---------3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overbl ij vende bes tuursleden met algemene

stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature (s) daarin
¡
i

Ii

I

~--

~.

- 10 Ivoorzien door de benoeming van een (of meer) opv01ger(s).

I

I

I

I

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of --meer 1eden ontbreken, dan vormen de overblijvende be- ---MR R. ... STUART
stuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid
NOTARIS
niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaa1de in -artikel 8. --~-----------------------------~-------------5. Bestuursleden, met ui tzondering van de voorzi tter, hebben
zitting voor een periode van drie j aren. -----------------

6. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden ---------opgemaakt. -----------------------------------------------

Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar. ---~--------I

I

7. Een lid van het bestuur, dat is aangewezen in een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop het --vervangen lid zou zijn afgetreden. -----------------------

I

8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. zij hebben wel recht op vergoeding van de -

:door hen in de ui toefening van hun functie gemaakte kos- I

i ten. -----------------------------------------------------

_________BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN --------____________________Art ike 1 5 -------------------------------

I

1. i De bestuursvergaderingen worden gehouden te Bloemendaa1.
2. Jaarlijks wordt tenminste één vergadering gehouden. -----

I

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wense1ijk acht of indien één

I

der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voor-

I

zitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een -dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de

I

vergadering niet wordt bijeengeroepen binnen vier weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste --

~

formal i tei ten. ------------------------------------------

~

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het
in lid 3 bepaa1de - door de secretaris, ten minste ------

veertien dagen tevoren, de dag der oproeping en die der -

I vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsi

m

~
II
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br ieven. ------------------------------------------------
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S. De oproepingsbrieven vermelden, behalve p1aats en tijd- stip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -6. De vergaderingen worden geleid door de voorzi tter van het
bestuur¡ bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf
haar voorzi tter aan. ------------------------------------

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen -gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen
worden vastgesteld en getekend door ,degenen, die in de

vergadering a1s voorzi tter en secretaris hebben gefunI

I

geerd. -------------------------------------------------8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan ge1dige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie
zijnde 1eden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd

is. ----------------------------------------------------I

I

I

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede- bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van -een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzi tter der
vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan ---: daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmach-

tigde optreden. -----------------------------------------

I

I

9. zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde
bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten --worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen,

mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten opgegeven voorschriften voor het oproepen en houden -

I

van vergaderingen niet in acht genomen. ----------------10. Het bestuur kan ook bui ten een vergadering beslui ten ----

I

nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn --gesteld schriftelijk of telegrafisch hun mening te ------

I

ui ten. --------------------------------------------------

: Van een aldus genomen beslui t wordt onder bijvoeg ing van

I

I de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas op-

I

de notulen wordt gevoegd. ------------------------------11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het ui tbrengen van

~

.

gemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzi tter bij

I

~

I

- 12 éên stem. -----------------------------------------------

I

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voor- -schrijve~ worden aIle bestuursbeslui ten genomen met ge- wone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. -------
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12. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. -------------------------------------------

Bij staking van stemmen wordt éênmaal herstemd. --------Staken de stemmen over personen opnieuw, dan wordt het -voorstel geacht te zijn verworpen. ---------------------Staken de stemmen over zaken opnieuw,,' dan beslist de stem
van de voorz i t ter. --------------~-----------------------

I

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefj es. -------------------------------------------

I

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zij n ui tge- br ach t. -------------------------------------------------

I

14.1 In aIle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de wet of

de statuten voorzien, beslist de voorzitter. ------------

I
I

---~- -- - - ---- -- - - BESTUURS BEVOEGDHE I D ------------ -- -- - - -- - - --

---------------------Artikel 6 -----------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 2. Het bestuur is bevoegd tot het slui ten van overeenkomsten

tot het kopen, vervreemden of bezwaren van reg is tergoedeI

ren alsmede het verkopen van Inschrijvingen in de Groot- boeken der Na tionale Schuld. -----------------------------

I
I

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeen- komsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk -

mede-schuldenaar verbindt, zich voor een schuld van een -derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbind t. ---------------------------

I

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid be-

paalde onderdelen van zij n taak te doen ui tvoeren door

I

rechts- of natuurlijke personen. -------------------------

------ -- - -- - - -- - - VERTEG ENivOORD I G ING --- ----- -- - - - - - - - - - -- - - --

I

---------------------Art ike 1 7 ------------------------------

I

genwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurs- ---

I

i

1. De stichting wordt in en bui ten rechte ui tslui tend verte-

I
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led en. ---------------------------------------------------

2. Tot het geven van kwij ting voor ontvangen bedragen en tot
het geven van betalingsopdrachten is uitsluitend de pen- -

I
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~

~

--

ningmeester bevoegd. -------------------------------------------------EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP ----------------------------------------Artikel 8 ------------------------------He t bes tuursl idmaa tschap e i nd ig t: -----------~---------------

I

1. door overlijden van een bestuurslidi --------------------2. in het jaar waarin het betreffende bestuurslid de twee en

I
3. Ibij
zeventig-jarige
verlies van het
leeftijd
vrije bereikt¡
beheer over
--~~-------------------zijn vermogen door -

I

I een bestuursl id i -----------------------------------------

4. bij faillissement van een bestuurslid¡ -------------------

I

I

I

I
I

I

I

5. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken): -------------6. door ontslag, op de wijze als hierna aangegeven, in geval
van wanbeheer van een bestuursl id en voorts in aIle andere

gevallen dat het bestuur van oordeel is dat een bestuurslid zij n taak niet naar behoren vervul t, in welk geval het
bestuur bevoegd is het betreffende bestuurslid te ontslaan, mits het besluit tot ontslag wordt genomen met een

meerderheid van tenminste twee/derde der ui tgebrachte
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het betreffende bestuursl id i ---------------------------------

7. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Bur- gerl ijk Wetboek. --------------------------------------------------------BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN ------------------------------------------Artikel 9 ----------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalender-

m

jaar. ----------------------------------------------------

2. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stich- -

m

m

i
g
lJ

ting zodanige aantekeningen dat daarui t te allen tijde ---

haar rechten en verpl ichtingen kunnen worden gekend. -----

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der ---stichting afgesloten. Daarui t worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten, voorzien

van een toelichting over het geëindigde boekjaar, opge- ---

I
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maakt, we lke j aarstukken, vergeze1d van een rapport van

I

een reg ister-accountant of van een accountant-administra-

tieconsu1ent, die door het bestuur wordt aangewezen, binnen zes maanden na afloop van het boekj aar aan het bestuur

I
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worden aangeboden. --------------------------------------4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -----Zonder voorbehoud vaststellen van deze j aarstukken strekt
tot décharge van de penningmeester voor het door hem ge- voerde beleid alsmede voor a11e door hem verrichte hande-

I

lingen, voorzover van die handeling~n uit de jaarstukken "b1 ij k t. --------------------------------------------------

I

__________ - --- --- ----- REG ELEMENTEN - ----- --- --- ----- ----- - ---

I

_______________________Artikel 10 --------------------------¡
1.IHet bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin
die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statu-

I

i en ziJ n verva . ----------------------------------------2. I De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in -

II

3. L Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reg1ementen te --

!t . . t

1 strijd zij n. ---------------------------------------------

wijzigen of op te heffen. -------------------------------i

()

ri
1I

I)
;.1

I)

4. ¡ Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de regle- i

jm~nten is het bepaalde in artikel 11, lid 1 van toepas- --

sing. ---------------------------------------------------____________________STATUTENWIJ Z IG ING ----------------------_______________________Artikel 11 --------------------------1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het be,slui t daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in
een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vaca ture bestaa t. ------------------------------------------

Ilwijziging
Tegelijkertijd
met de oproeping tot een vergadering tot -van de statuten moet een afschrift van het voorten stel, waarin de voorgestelde wij zig ingen van de statu

II

woordelijk zijn opgenomen, aan de bestuursleden worden --toeg ezonden. ---------------------------------------------

2. Indien in de in het vorige lid bedoelde vergadering, waar~ ~I

1

---

I
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in een voorstel als bovenbedoeld aan de orde is, niet aIle
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een -

I

I
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tweede vergadering worden gehouden, onder opgave van de te
behandelen onderwerpen, die met tenminste twee/derde van -

het aantal uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging kan
beslui ten, ongeacht het dan aanwezige aantal bestuursle- den. Deze tweede vergadering zal niet eerder dan drie weken en niet later dan zes weken na de in het vorige lid -bedoelde vergadering worden gehouden. --------------------

I

I

I

I

I

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid
bij notariële
,
akte tot stand komeni tot het doen verlijden van de akte van statutenwij zig ing is ieder bestuursl id bevoegd. -----4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek --afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten

neer te leggen ten kantore van het openbaar reg ister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen -

welker gebied de stichting haar zetel heeft. ------------_________________ONTBINDING EN VEREFFENING -----------------____________________Artikel 12 -----------------------------1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het -

I

daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid
1 en lid 2 van toepassing. -------------------------------

I

2.\De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ----

I

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. ---------------

I

I

I
II

II

fI
11

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding

van de stichting inschrijving geschiedt in het reg ister -bedoeld in artikel 11 lid 4. ----------------------------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 mogel ijk besteed overeenkomstig het doel van de --stichting. ----------------------------------------------7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder een door het bestuur aan te wijzen vereffe- -

.-"'~-'"
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------------------Artikel 13 -------------------------------In aIle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet

voorzien, beslist het bestuur. -----------------------------De verschenen personen zij n aan mij, notaris ,bekend. -------

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als
aan het hoofd dezer akte vermeld. --------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver- schenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de in- -

houd van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige -voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze
akte na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en -

mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------(Getekend) J .de Jong, Stuart.--------------------------------
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