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DOORI,OPENDE TEKST STATIJTEN STICHTTNG

D. q]]lergclqlendq

lnr Hàrjc tsongà, notaris te Apeldoorn,

lcrklaa:

dat de "doorlopende tekst" vàn dc slatuten van de statlÍair te Apeldoom gevestigde en

te 7328 KL 
^peldoom, 

Wagenmàkershoek 7-9, kantoorhoudende en in het

handelsregister vur clc Kamel van Koophandel Oost Nederland ondcr dossiemumner
08083704 mgeschreven, siichling:
Stichting Tjommie Foundàtion,
na rvijziging blijkens aktl3 van partiële statutcnwljziging op acht september

lweedLLizend ell verleden voor ondergetekende notaris, luiden zoals hiema is vernreld

op dc door ondelgetekende notaris geparafeerde (dubbelzijdig op zoeFnaamd

l rFletpapier afgedrukte) bladen mct dc bladzrjden, genummerd I tot en met 6.

Gclckcnd cn gcpalalèer-d te Apelcloom op 8 september 2011.
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Arrikel 1
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1. lle strchtjng dmagt de nàam:

Stichting Tiommie Foundation
2. Dc sdchting hcelt haar zetel in de gelneente 

^peldoom.Dlulrl rqalsqrl
AÍikel 2

L. De stichting heefl lcn doel:

het algemeen belang te dienen en wel door:

prote'' en rn,n,o"rdp -níí \e\ldd..r.. ncr \dlo\.r \4e.l.r r e-rr,.

ruinste zirr ïerband houden oldaaÍtoe bevorderllk kumen zr1n.

r hcl ol1dclslcuncn van algeneen nul beogenLle projecten, \,r.aaronder tn het
bUzonder het (financieel) ondcrsteunen van (de explortatie \'an) projectcn ondcr

re.eie van de Ndl{)vu lrusl rn de provincie Mpumalanga, in Zuid-Afrika. r,elke

spofaccommodatic. cen butdtional unit" (k$'ekeriJ), een apolheek. een

postlGntoor, een radjozender, een bibliotheek en een cullureel oentrum;-
b. het v€n ichten van elle verdqe hàndelingen. die met het volelTtaande in de

l

Dc stichring tracht haar doel onder nleer lc lcrwczcnlijken door:
hel venichten van fun&aisÍrgsacliviterten enbf andere

voorzien kan rïorden;
het 1'oeren van (publiciteiis)campagne:

\erkregen wordl uit hooide 1'an:

sPonsonven ingsacti\.iteiten, opdat in de materië]c bchoefte(n) van de stichtjng -en/olvan de door dc stichiing bcoogde algemeen nut beogende projecien

hel (doen) schenken cniofanderszins ter beschikking stellen van gelden il1-
.crb-r'd .ret de oeo 'clde f "lecler : -
de stichting te laten àanmeÍken als ecn algcrnccn nul bcogende instelling als

bcdocld in artikel 6.31, eerste lid, onder b, van de Wet inkonstenbelasting 2001.

De stichtrng beoogt geen .lïjnstoogmerk bij het nasteven van haar doelstellingen.

Hct vcnnogen van de stichting zal onder meer gevormd kunnen rvorden door hetgeen

schenkingcn

cr l'slcllingcn;

cn de opbrengsten van de ftrndraisinr en

legaten;

inko111sten

subsidics:

al helgeen

ujt de bezittingen olactiviteiten van de stichting;

de slichling op cnigerlei andere Í'tze \.erkijgt.
BestuLn-

Aftikel3
I IIer bestuff van de stichting bestaat uit ten minslc dlic (l) leden.

Het a.rntal besluursleden wordt - met inachtnen]ins van het ilr dc rodge zin bcpàaldc -
door het bestuur met algemene stemmen vastgestelal.

2. Het besturn kresl uit zrln midden een voorzitter, een secreiaris cn een penningmeester.



Dc firncties van secretaris en pennnrgnccster kunnen ool( door één perioon \ordcn

3. a. Bestuursleden wolden benoend voor rnarimaal fijljaàr mel de nrogciiiló(id 1or

Bii het ontstaan van één (ofrneer) vacaturc(s) in het besllLur. rLLllcr dc

overblij\.ende besh.rursleden met algerncne steinmen (ofzal hel enige 

-

ovcrblijvende bestuuÍslid) binnen twee maandcn na her onrstaan \cn dc
vacatule(s) daarin voorzen dool dc benoemjng van één (olmeerJ opvoLgel(s)

b. Voor de duur dal de slichtrng aangenerkt is als ccn instelling als bcdocld rr
artrl.el 12. lid l, sub 3, 1an de Succcssiewet 1956 (een r*rclhng a1s bedoeld rn

ardhcl 6:33, ondcrdccl b, lan dc Wet rnkonstenbehsLing l00l) dieil bU cr)r
wijzigrng \'an dc samenÍelling van het besturu de Bcl.rslrngdiensi,Oosl Lh.rLrrnl.
kantoor's-Hertogenbosch, dan wel dle (andcrc) (overheldsJdrcnsl. dic Drct h.l
beooÍdelen en verlenen van de status \'an "algemeen nul bcogcndc urÍcllirren '

als hicrvoor bcdoel.l, op de hooglc gesteld te worden. 

---

e. Tot bestuurslrd van de stichting is niet benocnbaar degene die vU i lal1r oI korlcr
vooraiEaand aan de voorgenonen bcnocming door een rechlbank rs onlslaqc| rls

onmiddclllke herbenocming na deze periode 

-

beshru-slld ïan een siichiins

vrerde graad van elkaar is dan wel met clkaar semen\\'onend is

Dczc bloed olaanver\rantschap en/ol samenwoning geldt zo\!cl
lussen de bestLruïsleden onderlnrs alsooft

4.

5.

6.

b. De 1èÍelUke samenstelling van let bestuu dicnl - orn de onathaDkcLijl,hciLl \ rn
(binncn) hcl bcstuur te waarborgcn - dusdanrg te ziln. dat Lcnrr|rste 1\\.ee,derde

gcdcclLc !an hci aantal besluu$leden qeen bloed oíarn\cr$.|ll111ol Èr1 mer dc

iussen bloed- en aanverrvanten van een bestuulslrd oi
bestlrulslid enerzljds jegens een besf.rurslid andelzrjds

Besiuurslcdcn met een bloed- of aarverwanlschnp kÍ en mel de \'ietde groad. rl\
hiefl'oor bcdoeld, en,rof met een samen\lrooffelatie, als hienrxrr beclrel,:l. drenen

alzo alt!d een ninderhcid tc vonncn van ten hoogste eenrdeÍde van de rD lirn.rre

sanrdlwoncndc(n) mrI c.I

zljnde bestuursleden.

IngcYal van óÍ1 ofmeer vacatules in het bestuu von]1cn dc

leden. ofrormt hct e11ige orcrbllrende bestLrurslid. eer \\'e1lrg sanrcnrcsl!L(l

De besturLlsleden geDeten g€en beloning voor hrlll \r'erkzralnh€den. 

-De bestuursleden kunnen wel een vàcaliegeld, mits niet bo\.enrne1ig. l)ntYangcn.

Ile bestuursleden hebben \\el recht op ycrgoeding van de door hen rn dc uilocL:rins
ïan hun functie gemaalde kosten. mits deze vergoeding nrcl bovcnnratrg rs.

Elk bestuu-slid is tegenover dc stichting gehouden tot een behoorlrlke ver\1tllrfg \ itrr

de hem opgedlagen taak.

Indien het een .rangelegenheid betreJl die tot de werkking \'an lNce olInccr
bestuursleden behoort. is iedcÍ !an hcn voor het gchccl aansprxkellik 1er zrke vrr e.rl
lekofiko ing, tenzrj deze nicl aan hcnl is tc wijrcn cn hrt nicl nalatLg rs -qË\\cest in |.t
Íeflcn var nuafegelen om dc gcvolgen daalvan af tc \\'end€n 

-.-
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Arrrkel 4

I De bestu

bepaald.

ursvergeLleÍingcn worden gehouden in Nederlànd als bij de oproeping (nader)

2. ]c,:lcr kalcndciaaÍ wordi ten minste éál vergadeíng gehoudcn

puntcn de oproeping doel

1.

6

!crgrdering daartoe aangezocht.

Vergaderingen zullen voolts telkennàle worden gehouden. \,r'anneer één \,?n de

bestuunlcden daafioe schriftelijk en onder nauwkeudgc opgàve van de te behandelen

De oproeping tot de

van de oproeping en

opr ocprngírricvcn.
5. De oproepingsbneven vermcl:len. behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te

bchdndelen onder'*,crpcrl

vergadering geschiedt ten minste 7-even (7) dàgen tevoren, Lle deg

die van de velgadeling nict mccgcrekend. door middel \an 

-

Zolang 111 een bestuursvergadcring a1le in liu,ctie zijnde bestuurslcdcn aanwezig dan

wcl brj schriftclijkc volmacht vertegen\\,oordigd zrjn. kunnen geldige besluiten worden
genonen over a1le aan de ordc komende onderweryen. rnrts e1 algcmcnc sicmmcn,

ook al zljn de door de statuten gegeven lrcorsclïiften voor hct oprcepen en houden van

8. Van het verhandeldc in de bestuuïsvergadcring€n wordcn notulen gemaaLl door de 
-secretaris oldoor één van dc andde aan{,ezigen, dool de voorzitter van de 

-

vergadednsen niet in acht genomen.

7 Dc bestuursvergaderingcn wordcn gcLeid door de l'oorzitter;b! diens aiwezigheid
voolzier de aanwezigen zelfin de leiding van de l'ergadering.
Indien de vergaderng niet tot ol'ereenslemming komt o\.er het aan\,i' tl zen van een

\oorzittcr dan zal het in leeftijd oudste bestuurslid vooviltcr zrjn.

De notulen worden Ëstgeslcld cn

bcsluul'svergadcling aLs voorzitter
getekend door degenen. dre lrl de

en secretaris hebben gelungeeld.
herfelÈnde 

-Bestuursbeslurten

l. Ilcl bcstlrur kan ter vergadeling a11een dan geldige beslurten nenen, jndien de 

-
nreerderheid van de in lunctie Tijnde bestuulsleden ter vcrgadcring aanwezig dan wcl

i\r I ikcl 5

2.

blt schÍiftelijke volnacht vertegen*,oordigd rs.

Lcn besluunlid kan zich ter vergadering dool een ander bcsluurslid laten

enerer""rdr.er "r,l.r o'irlcSgrn., r: eer ,chriel le. ler oeoordel t! \,r dc

\,oorritler \'an de vergaderinJl \-oldoende. \'olmacht.
Èen bcsluurslid kan daarbrl voor niet meel dan óón ender bestuurslid als
gcvolmachti g.1e optrcdcn.

Het bestuu kan
gclegenheid zrjn

menlng te ulterr.

Van een aldus genomcn besluit \\'ordt onder bijvoeging ran de ingekomen anhvoorden
door de secretaris ccn rclaas opgemaakl. dat na medeondeÍtekening door de voolzittel
(Ilr:rr rr,,r,l ve.ocg I.

ook buitcn vergàdcring besluiten nemen, mits alle besluusleden in de
gesleld schriftelijk, al dan niet per enig teleconnunicatremiddel. hrul
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4. Alle stenrmtngcn tcr vergadcring geschiedcn mondeling. lcnzrt één besluurslrd r(jtlr de
stennning een schriftelijke stemming lcrlangt.
Schriftel!ke stemning geschicdl bij ongetekcnde en gesloren brieljes.

5. Blanco stemmen $'orden beschouwd àls niet te zijn uitgcbracht.

doorslaggevende betekenis 1s

6. ln alle geschillen omnenl slemmrngen. ntet bij de statuten \,oorzren. beslisl le
\no_/ rc J '!e 'c gade :r

IIct in de vergaderrng uitgesprcLen oordeel van de voorzitter onnrcnt de Llllslirr \ an
een stcmming, is beslissend. Dit betckent ovedgens nict dar bij hcL Negen \'3| .l!.
uitgebrachte stenmen de ste ven de \roozittcr zlvàarder \,r.ccgt- dan n'el rín

3. leder bestuurslid hecft hct rcchl td het uilbrengen \-an óón stenr

stemning.

Voor zovcr dcze statuten geen !Íotere rneerderheid voorschrUven \\orden alle
bestuursbeslurten genomen met \,'olstrekte meerderhcid van de gcldig uirgebÉchl!

Ileuclfde geldt voor de uhoud van ecn genon'ren besluil voor zoler \crd sesternd

' \e-een n e s.lr fi.lr k \c.rg( (.'J \oor.lel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van ccn oordeel \.an .lc \,oor7ifier deJLLisrhcrd

daaÍvan bctrvist, dan vindt een nieu\\,e stemming plaats, rndicn dc meerderhcrd dcr

vergadering 01, rndien de ooGpronkeliJke stelllming nier hooldchjk ol_ schrrfielrjk
geschiedcle, een stemgerechtigde aanwczige dit \,.er]angt. 

-

Door deze nieuwe stemning vervallcn de rechtsge\,'olgcn van de oorspronkelrJke

Ec!t! uËlElsEsdlri d

3. Hel bestuur is nietbevoegd tc besluÍen tot het aangaan Vtn o\'ereenkon1Ícn. \'iri br

de stichting zich als borg olhootdclijk medeschuldenaar \.erbindL. zich \url eer derde

sterk màakt of zich tot zekeÍheidstclling voor een schuld van ccn ander \erbi rli. ie L,l
hct besluit $'ordt genomcn lnel algenrene stenmen van a1lc rn lirnclie zrlndc

VefieqenwooÍdiqing

,+. Ertitellingen mogen slechts ondeÍ hel voolrccht van boedelbeschritrlng \\.urdcn

l. Het bestuu is beiast met het besturen van de stichtinc
2. Hetb.-u.-,he\oegd eL,(. - earot l'e.rantsdrn !,n,r\err.-\. .r.rJ, ul

verkljging, \,'enreenlding en bezwaring vàn registergoederen.

AÍtikel 7

L Hel bestuur vertegenrvoordigl dc stichtrng.

2 lre vcrrc gen \\ oordrgrn gsbe \ oegdher d koml mede toe aan tNee gez.lmcnhjh h.rndclcn(1.

l. Het bestuw kan volnacht ("procuratie") \,'erLenen aan één ofnccr besllrursleden or

aen één ofmeer derdcn, o de stichting binnen de grenzen van dre volmachl
( procuratie") te vertegcnwoordigen

Ernde bestuurslidmaatschap
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Artikel 8

ller bestuuslidmaalschap van een bestuurslid eindigt:
I ailn he1 overlii{len van dit bestlrurslidl

b \ïanneer dit bestlrursi id het vdj c bcheer over zt n vernoge n verli est;

c. dool schriflelijke ontslagneming (bedanken) door dit besf.lurslld;

Ll0e b aaryLÈ4!1qLLc!

d. door onlslàg àan dit bestuurslid verleend door dc gczanenlijke overige bestuunleden; '
e dooÍ ontslag op grond van artikel 298 r.an Boek 2 van het Burgerlijk Wctboek.

Artikel 9

L Ilcl bockjaar van dc stichtmg is gelljh aan hcl kalendctaar.

$ orden \?stgesteld.

2. Per het einde ïan ieder boekjrar rvolden de boeken van de stichling afgesloten. Daarurt
worden door het bestuur een bàlens en een staat van baten cn lasten over het 

-

gcëindigde boekjaar opgcmaak, rlelkc tàarstukken vervolgens door het bestuur

Rcqlcmcnlacn)
Arlikel L0

1. Het bestuur is be1'oegd een (olmccr) reglement(en) vast te stellen, $aarin dic
ondenverpen $.orden geregeld- die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling

2 Eerl rcglenent nlag niet met de \lei ofdeze statuten in stnjd zijn 

-

I Hel bestuur is le àllen ttde bel'oegd een reglement te wijTigen ofop te heí1èn.
,1. alp de !aststelling, \\,ijziging en ophelllng van een reglcmcnt is het trepaalde in aÍikel '

11. lid 1. van toepassing- zuLks n1el dicn vcrstande dal ingeval Én vaststelling, 

-
$Uziging olopheffing van edr rcglenent, geen voorafgaande raadpleging

\'oorgeschrevcn is van de BelastingdjensíOost Brabant, kantoor
's Hertogenbosch. dan \\'e1 die (andcrc) (rverieids)dienst. die met het beoordelen en -
rcÍLcncn va11 de staftrs \.an "algemeen nut beogende rnstellrngen" als bedoeld in aÍikel
12. lrd 1, sub l, van de Successle\\'et 1956 (oI dc daa oor in dc plaàts komen

. . jl,. bcpL. r,. r(ra.i ..

SL.rlLÍenwiJziqine
Artikel ll
La. lIel bestuu is bevoegd de statuten te lvijzigen.

Voor de duur da1 de stichting aangenerkl is als cen instclling, als bedoeld in aÍikel 32,

lid 1. sub 3, varl de Successieu,et 1956 (ofwe1 een irlstelling als bedoeld in artikel 6:33.

ondcrdccl b. ran dc Wet inkomtenbelasting 2001) Llicnt cen wijziging van de stahrtell
ven de stichling. voor zover die \ijziging vàn invloed rs ofkan zijn op de aannerldng
rls algeneen nut beogendc instclling, te worden meegedeeld aan de

Relasthgdienst/Oost-Brabanl. kantoor 's-HeÍogenbosch. dan wel aan die (andcrc)

(overheids)djeDst, die met hel bcoordelen en verleneo \an de status van "algcmccn nul
bcogcndc instclliigcn". als bedoeld 1r artikcl 32. lid I sub 3. van de Successie\r'et 

-1956 (of de daarvoor in dc pLaats komen wettelUke bepalug), belast is.
Een besluit van het bestuur loi siàlutenwlziging behoeÍi de meerderhcid van lcnminslc
t$ee/derde \.an de stemmen, uilgebracht in eell roltalligc vclgadenng 

-

th
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Is een l'ergadcnng. waarin een voorstel tot stàtuten$'lziging aan de orde rs. nict
voltallig, dan wordt een t$eede vergadering bUeengeroepcn Lc houden. njcl ccrricr rlrI

In deze twecdc l'c1gadqing kan ongeacht het aantal lcgenÍoordigc oI
ïertegcnwoordigde bestuurslcdcn. rechtsgeldig omlrent het voo[lc1. zoa]s dir 1| d.
eerste vcrgàdering aan de orde was. worden bcsloten- mrts me1 cen l]leederheld \rir
lenminste t\\'ee/derde van de uitgebrachte stem e11. 

-

1.c. B! dc oproeping t(Í de l.ergadering, rvaann ccn statutenwijziging zal \\or.den
voorgesteld, dient een afschift van hct voorsteL, bevattend.^ de \\oordclitkc lcl,st \ r

de voorgestelde wrlziging(en), te r.r'orden gcvoeg{l 

-.

2. gen besluit tot statutenwijzging treedt cerst in werking nldat daarlan ecn norlnilc

l\'ee en niet later dan vier \ïeken na dc eerste vergade ng.

akte is opgemaakl.

l. Ieder bestuurslid aízonderhjk is bevoegd de desbetrcffcn{le akte van stalulcn\r'rtziqrr!
ie doen \'erltden.

Artikel 12

4- Hct bestuur is \,'erplicht een authentiek aÍlchrift \'an de \\'Uziging. rlsrn€{le de
ge\l''ljzigde statutenneer te leggen tcn kentore r.an het Opcnba.rr Register gchorLclcn

ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabricken 

-Olttbindin q cn vereffenine

2. De stichting bl!ft na haal ontbindillg voortbestaan 1'oor zo\cr dil tor r.erelÈ fng r rrr
hrr. .e ]rrJ.r Indrc

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het daaÍtoe te nemen besluit is het bcpaal de in adikel I L I Ll I a en lrd L.b. \ur
(overeenkomsti ge) toepassing.

3. B1j dc onibrnding van de stichting geschiedt de verefièning door hcl bestLrL[

4. (iedurende de verelÈning blijven debepalnrgen van dezc sl:rLuten zove€l nrosclrtl \rLf
kraclri.

5. Lcn e\'entueel batig saldo var de ontbonden strchting wordt urtgckccr d ràr ea\u quo

ter beschikkng gesteld ten behoe\,'e \.an een algcnccn nut beoeende rrstellrrrg. rorLl\
door dc bcstuurdcrs (lerefïenaars) te bepalcn. waafbrj deze :Llgerneen nul bcogcnLlc

inslellmg het eventueel brtige saldo zàl a.rnwenden ten behoevc utn een besrernnlnr
die zoveel nlogelijl( stïook lnet het doel van dc slichting.

6. Na alloop van dc vereltenng bhj\.en de boekcn cn bcscheider van de onibond,Jr
stichtrng gedurende de dàà oor alsLlan rnrnrmaal voorgesclïe\'crl $eLlelilke tcnrrrlI
berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzcn persrmn. --

Slotbepalinsen

,A.rrikcl 13

Lrrl.elevdi.cn.\--rnlo$e deset . .de e.t"nrrcr r,i \o'r'. r. . lr r'e.., ,r


