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Heden, vier april tweeduizendéén
verschenen voor mij, mr. SEBASTIAN ALBERTS, notaris te Vlijmen, met

als plaats van vestiging de gemeenteHeusden:

1. mevrouw FLORENTINA CARAITSOS LAI)RERO paspoort nummer N9O684922, wonende te Vlijmen, Groen van Frinstererlaan 53, (postcode 5252 AL), geboren te Calbayog City (Philippijnen) op twintigjuninegentienhonderdzestig,gehuwd;2. mevrouw MARIA JOANNA HENRIKA PIJNTNBURG paspoort
nummer N19797221, wonende te Vught, Langedam 21, (postcode-

5262 PG),geboren te Helvoirt op zeventienjuni
negentienhonderdéénenzestig, gehuwd ;

3. de heer EMIEL CLATS paspoortbuitenland nummer EA 2O797I, maatschappelijk werker, wonende te Meise, Nieuwe Laan 92, (postcode1860),geborente Vilvoordeop elfjanuari
negentienhonderdéénenvijftig,thans ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

OPzuCHTING.

De comparanten verklaarden bij dezeakte een stichting in het leven te roepen en daa:voor vast te stellen de volgende
STATUTEN:
Naam. Zetel en Duur
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting

ChancEd.

2. Zij heeft haar zetel te Vlijmen.
3 . D e stichting is opgericht voor onbepaaldetijd.
Doel .
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel: Filippijnse kinderen en jongeren zo vroeg
mogelijk in hun leven een kans bieden onderwijs te volgen, orrrzelfstandigte worden, zichzelfte kunnen ontplooien en als
volwaardig lid binnen de gemeenschapte kunnen functioneren,
en voorts al hetgeenmet een en ander rechtstreeks of zddelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de msssf ruime zin .
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken deel' - het geven van een kindgerichte ondersteuning onder meer middels het verstrekken van studiebeurzenen schoolbenodigdheden aan kinderen van/voor kleuter-, basis- en middelbare scholen, voor de gehele duur van deze schooltijd;
het geven van een schoolgerichte ondersteuning onder meer middels
de inrichting van een bibliotheek, het verstrekken van
schoolmateriaien en studiefaciliteiten en het bevorderen van de
kwaliteit van de opleiding en studiebegeleiding;
het stimuleren en propageren van onderwijs.
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Vermoqen
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden
gevorrnd. door:
-

-

subsidies en donaties;
scàen$ngen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingá .rr báË;.

Bestuur

!Artikel a.
1' Het bestuur van de stichting bestaat uit
ten minste 6ri. 1.6.r.rll
*lrr
bíi
aeze
Hetaantatreden_
:::g:
- met inachtneming ,rátt
wordt ""jij,::::.-l_.
h.t "kàt;;à.ma.
i" a. *.iÀ e zinbepaarde_ door _
het bestuur met algemenéstemmen vastgesteld.
2' Het bestuur (met uitzondering van het eeïste
bestuur,
waarvan de _
leden in functie worden benoàmd;tiest-uií
Á"midden een voorzitter' een secretarisen ee:r penningmeester.
secretarisen penningmeesterkrinnen oËrááo. De functies van één persoon worden _
vervuld.3' Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar
nazijnbenoeming
t.
"rE De_
vanaftreding.
I:rf".i:::,S::_1l.jl:.lyï
?p *-"r.o-iào"t.,
aftredendeis terstond herkiesbàar,
ilÉild;s
het bepaaldeiï*' "*
artikel 8;'wie in,e.n tu."."Iila.e vacature wárat
benoemd,neemt op
het rooster de plaats van zijnvoorganger in.
4' Bij het ontstaan van een (oi meer) vacature(s)
in
de overblijvendebestuurskdgl. met algem.àÉ het bestuur, zuilen _
.t.-men (of zar het_
enige overblijvendebestuurslid) uinnei-t".ËLaanden
na het
ontstaan van de vacature(s)
' ' daarin voorzien door de benoà;i;g van _
_ 99n (of meer) opvolger(s).
5' Mocht(en)in het beituur om welke reden
dan ook een of *..r8de overblijve"áá U..t"ursleden of vormt het _
::,*i.^ï:f
,g,T_u.oTen.
_ gnigeoverblijvendebestuurslid ni;tte;i;een wettig bestuur.':ïï
6. De leden van.her
voor tuqn _
!g...t"gt genieten g;;;.l,o"ing

werreJhr;t;;Ê".ding vandedoor_
i::y-"3T.1,..1::::!_h.gb:"
hen in de uitoefeningvan hun r"".1iË
ó*àrËË3di

Artikel 5..
1. De bestuursvergadering€nworden gehouden
in de plaats *";;=
stichting haar zetelheeft. 2.
woldt ten minstgeenvergadering
gehouden
3 . I:l.:lljj1ar
Y:1g^*:ïlsjl,.":191:,?,?-'t.plkenmare;"*;"ïehouden,**n
de voorzirter dit wenserijkacht of indiin àà"ï.rLd...

,0".i:ïi:rj.-*::,?*1.:^"littry.lo,ra.rr,á,r*r.uriá.opg",,.ae
r^.:
devoorzitter het ;;"; i; ;;f,
:: :-.-lÍ:-. :

l 1l:l_lg

;. ï;áïJ i :,_

:::jÍ1*:i1T":':.:-ï9:t'J|:^:::":u-*:engevorgleert,,"à*iïáàta
vergaderingkan wordengehoudenuinneà a.i.".i.r.Lir.'ïil'i
"':"t

verzoek,is de verzoekerbevoegdzelf een vergaderingbijeen te roepen met inachtneming van de vereisteformaliteitin. --4. De oproepingtot de vergaderinggeschiedt- behoudens het
in lid 3 _
bepaalde- door de voorzitter, tèn minste zevendagentevoren, de _
d1q d9r oproeping en die der vergaderingniet meegerekend.,
dsel middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrievenverïneldenplaats en tijdstip van de
- velgadering, alsmede de te behanáelenondeiverpen.
6. zolang in een bestuursvergad.eringalte in functie zijnde
bestuursleden aanwezigzijn, kunáen geldigebestuiten word
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen,mits
met _
algemenestemmen, ook aJ zíjn de door de statuten gegeuenhet oproepen en houden uan ,rergád'eringenniet y:"^T:l*T
_voor
in acht genomen.
7 ' pe vergaderingenworden door de voorzitter van het bestuur geleid;bij diens afivezigheidwijst de vergad.eringzelf haar voorzitterl.n. 8. Van het verhandeldein de vergad'eringen-worden
àllouden door de secretarisof door één áer andére aanwezigerr,
"ot"r."
dooi d; _
voorzitter daartoe aangezocht.De notulen wordenlaótgesteld en getekend door degenen,die in de vergad.eringals voorzÍter
en
secretarishebben gefungeerd.
9' Het bestuur kan ter vergaderingalleen dan geldigebesluiten nemen,
indien de meerderheidvan zijn in functie ziiiae leden ter lergadering aanwezig of vertègenwoordigd is. Een bestuurlid kan zich ter ve-rgaderingloor een medebestuurslid laten vertegenwoordigenonder óverleglng van ..tt r"trtiffit.,
ter beoordelingvan de voorzitter der u.rgá.ing voldoende,voliracht. Een bestuurslid kan daarbij slechts ioor ééà medebestuurslid als gevolmachtigdeoptreden
10. Het bestuur kan ook buiten vergaderingbesluiten nemen, zulks
onder de voorwaardendat:
- alle bestuursleden-in de gelegenheid
zijn gesteld schriftelijk,
telegraÍisch,per telefa<of anáer telecomàunicatiemiddelïun ryening te uiten, 9n op een der hiervoor gemeldewijzen hun stem
hebben uitgebracht, en
- dit besluit met algemenestemmen genomen.
is
Van-eenaldus genomen besluit wordt onáet bijvoegingvan de ingekomen antwoorden door de secretariseen iehàs
dat
óg.*á"tt,
na medeondertekeningdoor de voorzitter bij de notulen
wordt

gevoegd
l l.Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van
één stem. voorzover deze statuten geen grotere meerderhe-íd,roo.schrijven
worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

12.Alle stemmingen ter vergaderinggeschiedenmondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenstacht of één ds1stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke
stemminggeschiedtbijongetekende,ges1otenbrieIeS.13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 14.In alle geschillen omtrent stemmingen,niet bij de statuten voorzien,
beslist de voorzitter.
Bestuursbevoeqdheid en verteqenwoordiqinq

Artikel 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegdte besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijgng, vervreemding en bezrraring van
registergoederen.
3. Het bestuur is niét bevoegdte besluiten tot het aangaanvan overeenkomstenwaarbij de stichting zich als borg of hoofde[jk medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstellingvoor een schuld van een derde verbindt. Artikel 7.
1. Het bestuur vertegenwoordigtde stichting.
komt mede toe aart twee
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
gezamenlijk handelendebestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden,alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzenvaÍLdie volmacht te vertegenwoordigen.
Einde bestuurslidmaatschap

nrtitet A-

:
tl
t
j

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door overlijden van een bestuurslid;
- bU verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
ontslag door het bestuur bij een besluit genomen met volstrekte meerderheidvan stemmen; alsmede
bij ontslag op grond van artikel29S Boek 2 van het Burgerlijk
\Metboek.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het schooljaar in de
Filippjinen, derhalve eindigend op dertig juni van elk kalenderjaarop éénjuli van elk kalendedaar.
en aanv€Lngend
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.Daaruit worden door de penningmeestereen balans en een staat van baten en lasten over het geëindigdeboekjaar
opgemaakt,welke jaarstukken binnen zes maanden na aÍloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden-
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Dezejaarstukken dienen - na een daartoe door het bestu
genomenbesluit - te worden vergezeldvan een rapport van een registeraccountantof van een accountant-administratieconsulent.3.Dejaarstukkenwordendoorhetbestuurvastgesteld,we1ke
vaststelling tevens inhoudt een dechargevan de penningmeestervoor de binnen diens functie verrichte werl<zaatrtheden.
Reelement.
Artikel 10.

i. Het bestuur is bevoegdeen reglementvast te stellen waarin die onderwerpenworden geregeldwelke niet in dezestatuten zijn vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zíjn. 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen
4. Op de vaststelling, wijziging en ophefÍingvan het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid L van toepassin

Statutenwiizisine
Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegddezestatuten te wijzigen.
Indien het bestuur bestaat uit minder dan víjf leden dient het besluit daartoe te worden genomen met algemenestemmen.
Indien het bestuur bestaat uit vijf of meer leden dient een dergel|k besluit te worden genomen met een meerderheidvan ten minste drievierde der geldig uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot statutenwijziging kan bovendienslechts worden
genomenin een vergadering,waarin alle bestuursleden aanwezigof vertegenwoordigd zíjn, zonder dat in het bestuur enige vacature
bestaat.

2 . De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmedede gewijzigdestatuten neer te leggenten kantore van het handelsregister,gehouden door de Kamer van Koophandelen Fabrieken binnen welker gebiedde stichting hasr'zetel heeft.
Ontbindins en vereffenine
Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegdde stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 tid 1 van toepassin
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaanvoorzoverdit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3 . De vereffeninggeschiedt door het bestuur.
4 . De vereffenaars dragen er zorgvoor, dat van de ontbinding van de -

stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikei 11 lid 3

lqiTsqI"ilYrrj"t

5 . Gedurende de vereffening bliijven de bepalingen varr dezestatuten zoveel mogelijk van kracht.

6 . Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting

7 . Na aÍloop van de vereffening bl{jven de boeken en bescheiden van d.e
ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder d.ejongste

vereffenaar
Slotbepalineen
Artikel 13..
In alle gevallen waarin zowel de wet, als deze statuten niet voorzien,beslist het bestuur.
Tenslotteverklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaaldein artikel 4 leden L en 2, dat voor de eerste maal tof bestuurders van de
stichting worden benoemd:
de comparante sub 1, als voorzitter,
de comparante sub 2, als secretaris,
de comparant sub 3, als penningmeester.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris bekend.
Dezeakte is verleden te Miimen op de datum in het hoofd van dezeakte
vermeld. De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegevenen toegelicht. De comparanten hebben verklaard óp voltedigévoórlezingyan de.g{te geenprijs te stellen en van de inhoud van Oéatte tijdigloor
hetverlijdentehebbenkennisgenomenenmetdeinhoudinte
stemmen
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezenen door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(volgende handtekeningen)
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