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Zaaknummer 16542/HD/EP 

OPRICHTING STICHTING 

Op negen en twintig april tweeduizend tien verschenen voor mij, Mr. Merle Marlau -
Raatgerink-Vrielink, kandidaat-notaris, als waarnemer van Mr. Henriëtte Elisabeth -
Maria Derkman, notaris gevestigd te Haaksbergen, hierna te noemen notaris: - - --
1. MARTINUS GERHARDUS HAMMER, wonende te 7481 BG Haaksbergen, --

Fazantstraat 1, geboren te Goor op drie juni negentienhonderd vijfenveertig, in -
wettel ijke gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Geesje Dij kstra, -
Nederlandse Identiteitskaart nummer IH2LLOPR5, afgegeven door de gemeente -
Haaksbergen op twaalf maart tweeduizend tien;-------- - - -

2. RUDOLF RINZE BOERSMA, wonende te 7481 CW Haaksbergen, Bevertstraat 11, -
geboren te Amsterdam op veertien september negentienhonderd eenenvijftig, -
gehuwd met mevrouw Elske Jo de Graaf, Paspoort nummer NRHHHP4P7, 
afgegeven door de gemeente Haaksbergen op negentien oktober tweeduizend -
zeven. 

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en - 
daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ---------- - - -
ARTIKEL 1 NAAM EN ZETEL--------------- 
De stichting draagt de naam: STICHTING ACTIVITEITEN LIONSCLUB HAAKSBERGEN.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Haaksbergen.------------
ARTIKEL 2 DUUR ------------------
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -------------
ARTIKEL 3 DOEL--------------------
De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor de -
door de Lionsclub Haaksbergen aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of-
nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer van 
de door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan -
nog niet bedoelde bestemming is gegeven. --------------
De stichting stelt zich mede ten doel het organiseren van loterijen waarvan de - -
opbrengst ten goede komt aan een door de stichting vooraf vastgesteld goed doel dat -
een algemeen maatschappelijk belang nastreeft.------------
Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub coördineren en/ of organ iseren en/of
uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde - -
doelstelling heeft besloten. ------------------ -

De stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te eigen behoeve 
voor haar werkzaamheden niet anders dan de werkelijk gemaakte kosten in reken ing -



J 
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kunnenbrengen.-----------------------------------------------
ARTIKEL 4 BESTUUR ---- ---- - ----------
1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door minimaal drie en maximaal vijf

natuurlijke personen.- ---------------------------------------
2. a. De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door het -

bestuur van genoemde Lionsclub. -----------------------------
b. De secretaris is belast met het verzorgen van de briefwisseling en het beheer 

van het archief. Het beheer van de geldmiddelen wordt verzorgd door de-
penn ingmeester, overeenkomstig door het bestuur van genoemde Lionsclub te 
geven richt! ijnen.- -------------------------------------

3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.-----------------
4. Ingeval van ontstentenis van bestuursleden, respectievelijk een vacature blijven de 

(overige) bestuursleden bevoegd, respectievelijk met het bestuur be last. - ---
5. Wanneer een vacature is ontstaan, zal het bestuur van genoemde Lionsclub zo -

spoedig mogelijk daarin voorzien.-------- --------------
ARTIKEL 5 - --- -------- - ------ --
Het bestuurslidmaatschap eindigt: ------------------ ----
a. door verlies van het lidmaatschap van genoemde Lionsclub 
b. door ontslagneming (bedanken) ------------- ------
c. door ontheffing (ontslag) tengevolge van een besluit van het bestuur van ---

genoemde Lionsclub die daartoe te allen tijde bevoegd zal zijn. ------
ARTIKEL 6 - --------- - -------- - - -

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.-------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlij k - 

handelende bestuursleden. - ------------------------------
3. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden om 

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoord igen. 
4. De penningmeester is bevoegd om kwitantie te verlenen voor alle wettig 

ontvangen bedragen en die uitgaven te doen, die passen in het kader van een -
ondernomen activiteit gelet op het bepaalde onder artikel 3 dezer statuten.--

5. Het bestuur is eveneens slechts bevoegd tot het aanvaarden van legaten, - -
erfstellingen, subsidies en schenkingen, waaraan enige last verbonden is, ná vooraf 
verkregen goedkeuring van het bestuur van genoemde Lionsclub. - -----

6. De bestuursleden ontvangen als zodanig geen beloningen of vaste ----
kostenvergoedingen. 

7. Het bestuur vergadert zo dikwijls als twee leden dat nodig achten, maar min imaal 
2 keer per jaar. 

8. De uitnodigingen voor de vergadering dienen minimaal één week voor de geplande 
vergaderdatum te zijn verzonden. --------- -----------------

9. Voor rechtsgeld ige besluiten dient minimaal tweederde van het aantal 
bestuursleden ter vergadering aanwezig te zij n. ---------------------
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10. Alle bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen beslist de voorzitter. ------------- 

ARTIKEL 7 BOEKJAAR ------- - -------- --
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig - 

december.------------- ------ -----
2. Per eenendertig december van elk jaar worden de boeken van de stichting --

afgesloten. 
3. Binnen twee maanden na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester een

rekening en verantwoording op en zendt deze stukken aan de overige ---
bestuursleden. Na goedkeuring van deze stukken in een bestuursvergadering stuurt 
de penningmeester deze stukken binnen twee weken door naar het bestuur van -
genoemde Lionsc:lub. ---------------------

4. Genoemde Lionsc:lub heeft het recht de administratie van de stichting door een -
kascommissie uit haar midden of door een accountant te doen controleren en zich 
daarvan verslag te doen uitbrengen.------ ----------

5. Goedkeuring van hetjaarverslag en van de rekening en verantwoording door het
bestuur van genoemde Lionsclub, zonder voorbehoud, strekt tot volledige decharge 
van het bestuur voor het beheer in het afgelopen boekjaar.-------

ARTIKEL 8 VERMOGEN, INKOMSTEN, UITGAVEN 
Het vermogen en de ontvangsten van de stichting worden gevormd door: ----
a. opbrengsten van de door de stichting te ondernemen activiteiten 
b. donaties en subsidies ---------------------
c. schenkingen erfstellingen, legaten en andere toevallige baten - -----
De uitgaven van de stichting bestaan uit: - ----- - - - - - ----
a. de kosten van verwerving, bewaring, onderhoud en verzekering van de bezittingen 

van de stichting----------------------
b. de kosten verbonden aan door de stichting te ondernemen activiteiten ----
c. administratiekosten en andere kosten en uitgaven te doen ter bereiking van het-

doel van de stichting. 
ARTIKEL 9 REGLEMENTEN ----------------
Het bestuur is bevoegd onder goedkeuring van het bestuur van genoemde Lionsclub, 
een of meer reglementen vast te stellen waarin alle onderwerpen worden geregeld, -
waarvan het bestuur een regeling of nadere regeling nodig of wenselijk acht. Deze -
reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. - 
ARTIKEL 10 WIJZIGING EN ONTBINDING ----------- 
Wijziging van de bepalingen van deze stichtingsakte kan geschieden bij een besluit van 
het bestuur, dat vooraf goedgekeurd is bij een besluit van het bestuur van genoemde -
Lionsc:lub.- - ------------ ------- -----
ARTIKEL 11 BATIG SALDO----------------
Een eventueel na ontbinding der stichting overblijvend batig saldo zal vervallen aan -
genoemde Lionsclub, ter besteding aan algemeen maatschappelijke belangen.---
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ARTIKEL 12 SLOTBEPALING------------- - -
Voor de eerste keer zijn door het bestuur van genoemde Lionsclub als bestuursleden in 
deze stichting benoemd:---------------------
1. de comparant onder 1 genoemd, als voorzitter; ------------
2. de comparant onder 2 genoemd, als vice voorzitter;----- ------
3. de heer Jan de Ruiter, geboren te Rotterdam op vier juni negentienhonderd vier en 

veertig, als secretaris;--------------- ------
4. de heer Hendrik de Wever, geboren te Apeldoorn op acht en twintig oktober --

negentienhonderd zes en veertig, als penningmeester.--- - -----
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en -
daartoe bestemde documenten vastgesteld. -------------
WAARVAN AKTE is verleden te Haaksbergen op de datum in het hoofd van deze akte -
vermeld.------------ --------------
De comparanten verklaarden tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van 
de inhoud van deze akte kennis te nemen. Voorts heb ik, notaris, alvorens tot het -
verlijden van deze akte over te gaan, aan de comparanten mededeling gedaan van de -
zakelijke inhoud daarvan en daarop een toelichting gegeven. - ---- ---
Vervolgens verklaarden de comparanten op volledige voorlezing van deze akte geen -
prijs te stellen. Daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, 
notaris, ondertekend. ------ - --------- ------

(Getekend:) volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 




