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FP 28000237
oprichting Stichting Vrienden van Stichting Arq
-

Vandaag, vier februari
tweeduizend en acht, verscheen voor mij, mr Franciscus Josephus Gerardus
Guillaume Prick, notaris te Nijmegen:
mevrouw Ilja Arnoldina Henriette Theunisse, geboren te Oss op negen---september negentienhonderd zesenzeventig, kantooradres: Van Schaeck
Mathonsingel 4, 6512 AN Nijmegen, handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van:
de heer Jan-Wilke Reerds,
1.

;
2.

de heer Jan Schaart,

De hiervoor gemelde volmachten zijn schriftelijk verleend. Bedoeld geschrift is
aan deze akte gehecht.
De verschenen persoon verklaarde bij deze een stichting p te richten,
waarvoor gelden de volgende
STATUTEN
Naam en zetel
Artikeli
De stichting draagt dc naam: Stichting Vrienden van Stichting Arq.
1.
De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Oegstgeest.
2.
Doel en middelen

Artikel 2
De stichting heeft als algemeen maatschappelijk nut instelling ten doel---1,
het ondersteunen van de Stichting Arq en daarbij aangesloten
rechtspersonen en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
2.

woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het financieel, organisatorisch of anderszins ondersteunen van de
a.
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b.
c.
d.
3.

Stichting Arq en daarbij aangesloten rechtspersonen;
het verwerven en beheren van fondsen en/of gelden ten behoeve
van de verwezenlijking van het doel van de stichting;
het beleggen en/of anderszins beheren van vermogen;
alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het

doel bevorderlijk kunnen zijn.
Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting
kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als-----bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto artikel-6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Vermogen
Artikel3
1

—

Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:
de inkomsten die uit de activiteiten van de stichting voortvloeien;
a.
b.
bijdragen en subsidies door of vanwege de overheid of anderen;
het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende
c.
inkomsten;

2.

verkrijgingen krachtens erfstellingen, schenkingen en legaten;
d.
e.
al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen,
Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.

Raad van Bestuur
Artikel4
De stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur dat uit een of meer
1.
leden bestaat. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de
raad van toezicht van de Stichting Arq vastgesteld. In het geval van een-meerhoofdige raad van bestuur, benoemt de raad van toezicht één van de
leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur.
Voor de benoeming tot lid van de raad van bestuur komen uitsluitend
2.
personen in aanmerking die tevens lid zijn van de raad van bestuur van
-

3.

4.

de Stichting Arq.
De raad van toezicht van de Stichting Arq benoemt, schorst en ontslaat
de leden van de raad van bestuur met inachtneming van het bepaalde in
lid 1 en lid2vandit artikel.
Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt voorts:
a.
b.
c.
d.

door overlijden;
door schriftelijke ontslagneming;
door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door verlies van het lidmaatschap van de raad van bestuur van de
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-3Stichting Arq;
door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2
e.
van het Burgerlijk Wetboek.
Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur
nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het bestuur-waar. Bij belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van de raad--

5.

van bestuur, voorziet de raad van toezicht van de Stichting Arq in het
bestuur van de stichting, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer
personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
Bestuursbevoegdheid

Artikel 5
De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting.
De raad van bestuur is, na verkregen goedkeuring van de raad van
2.
toezicht van de Stichting Arq bevoegd tot het aangaan van overeen
komsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich vooreen derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van

3.

een ander verbindt.
Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de
Stichting Arq zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde,
onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
de vaststelling of wijziging van de beleidsplannen van de stichting;
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

-

de vaststelling van de jaarrekening;
de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een
nieuwe rechtspersoon;
het aangaan of verbreken van een belangrijke duurzame
rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechts

personen;
ingrijpende interne reorganisaties;
het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de---stichting;
de wijziging van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van
de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van
de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.

Vertegenwoordiging

Artikel6
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad
van bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt

--
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2.
In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één
of meer leden van de raad van bestuur, wordt de stichting
vertegenwoordigd door de raad van toezicht van de Stichting Arq,
onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit zijnmidden aan te wijzen om de stichting te vertegenwoordigen
Taken en bevoegdheden raad van toezicht Stichting Arq
Artikel 7
1
De raad van toezicht van Stichting Arq heeft tot taak toezicht te houden--op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken
in de stichting. Hij vervult een klankbordfunctie voor de raad van bestuur
en staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van zijn-taak richten de raad van toezicht van de Stichting Arq en zijn individuele
leden zich naar het gemeenschappelijk belang van de stichting, de
Stichting Arq en de daarbij aangesloten rechtspersonen alsmede de
daarmee verbonden instellingen. De individuele leden van de raad van
toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zonodig kan de
raad van toezicht zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van
de stichting, doen bijstaan door deskundigen.
2.
De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht van de Stichting Arq
tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 8
1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
De raad van bestuur stelt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het
-

-

-

--

-

boekjaar de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens
en het jaarverslag vast en legt deze jaarstukken aan de raad van toezicht
van de Stichting Arq ter goedkeuring voor.
De jaarstukken worden gecontroleerd door de registeraccountant van de

-

--

3.

--

Stichting Arcj, die daarover verslag uitbrengt aan de raad van bestuur en
aan de raad van toezicht van de Stichting Arq.

--

Statutenwijziging

Artikel 9
1.
De statuten van de stichting kunnen worden gewijzigd door een besluit
van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van
toezicht van de Stichting A.rq.
2.
De leden van de raad van toezicht van de Stichting Arq worden daartoe-bijeengeroepen op een termijn van tenminste twee weken, waarbij de
tekst van de voorgestelde statutenwijziging waarvoor goedkeuring wordt

-
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Een besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging kan slechts wordengenomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig--uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht van de
Stichting Arq in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de iii-functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijk aanwezig is.
Indien het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet persoonlijk-ter vergadering aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen
drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden
gehouden waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die vergadering
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de raad van
-

3.

--

4.

toezicht dat aanwezig is.
Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat
daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de raad van
bestuur is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van

statutenwijziging.
Ontbinding en vereffening
ArtikellO
De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na verkregen
1.
goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting Arq.
Het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op2.
het besluit tot ontbinding van de stichting.
De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot
3.
4.
5.
6.
7.

vereffening van haar vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door één of’ meer vereffenaars die worden
aangewezen door de raad van bestuur.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting
wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de

--

reglementen zoveel mogelijk van kracht.
Een batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
bestemd overeenkomstig het doel van de stichting of uitgekeerd aan een
of meer andere algemeen nut beogende instellingen, te bepalen door de--raad van bestuur in overleg met de raad van toezicht van de Stichting
--

Arq

8.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de--(rechts)persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars.
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-

Artikel 11
In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen
voorzien, beslist de raad van bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht-van de Stichting Arq.
-

Slotverklaring
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon:
a.
dat het adres van de stichting luidt: Rijnzichtweg 35, 2342 AX te
Oegstgeest.
dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 voor de eerste maal, [net
b.
ingang van heden tot leden van het bestuur van de stichting worden
benoemd:
1.
de heer Jan-Wilke Reerds voornoemd, als voorzitter;
2.
de heer Jan Schaart voornoemd, als lid.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
is verleden te Nijmegen op de datum in het begin van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en--toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de
aktevoortvloeien.
De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen
van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezirig van deze
akte in te stemmen,
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon
en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

--

--

Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
Postbus 1104
6501 BC Nijmegen
Telefoon : (024) 381 27 35
: (024) 324 07 26
Fax

FP 28000237
-

VOLMACHT
De ondergetekenden:

1.

de heer Jan-Wilke Reerds, geboren te Kuinre op 1 april 1959, zich legitimerend met een
paspoort met nummer NH5430952, geldig tot 7 januari 2010, wonende te 1215 CN
Hilversum, Gijsbrecht van Amsteistraat 317, gehuwd;

2.

de heer Jan Schaart, geboren te IJsselmuiden op 16 maart 1961, zich legitimerend met een
paspoort met nummer NK1537430, geldig tot 23 november 2010, wonende te 1015 CH
Amsterdam, Keizersgracht 1 07A, gehuwd;

,
t
hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen: de “volmachtgever’
verlenen volmacht aan elke medewerker van het notariaat van Dirkzwager advocaten & notarissen
N.V. (elk een “gevolmachtigde”) om in naam van de volmachtgever:
1.

een stichting met de naam Stichting Vrienden van Stichting Arq op te richten en de daartoe
strekkende notariële akte te ondertekenen, conform het door Dirkzwager advocaten &
notarissen NV. opgestelde ontwerp van deze akte (kenmerk FP 28000237 / 1);
-

2.

alle (rechts)handelingen te verrichten die naar het oordeel van de gevolmachtigde
noodzakelijk of gewenst zijn in verband met de onder 1 genoemde rechtshandeling(en) en de
uitoefening van de onder deze volmacht verleende bevoegdheden.

De volmachtgever verklaart de onder 1 genoemde rechtshandeling(en) tot stand te willen brengen.
Het initiatief om zich hierbij te laten vertegenwoordigen gaat uit van volmachtgever. De
volmachtgever is door Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. (hierna “Dirkzwager”) voldoende
geïnformeerd over de gemelde rechtshandeling(en) en de gevolgen die daaruit voor hem of haar
voortvloeien.
De aansprakelijkheid van Dirkzwager en de gevolmachtigde voor schade die de volmachtgever lijdt
ten gevolge van enig handelen of nalaten van Dirkzwager of een gevolmachtigde bij het gebruik
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van deze volmacht of anderszins in verband met deze volmacht, is beperkt tot het bedrag waarop de
door Dirkzwager afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd
met het eigen risico dat Dirkzwager in verband met die verzekering draagt.
De volmachtgever vrijwaart Dirkzwager en elke gevolmachtigde tegen alle aanspraken van derden
in verband met deze volmacht of handelingen die een gevolmachtigde in verband daarmee verricht.
De vrijwaring heeft mede betrekking op schade en kosten die Dirkzwager en/of de gevolmachtigde
in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Deze volmacht kan alleen schrifiehjk worden
herroepen.
Deze volmacht is verleend en getekend op
te

