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Vandaag, tien december lweeduizend vijÍtien (10-12-2015), verscheen voor-
mij, mr. Andries Johannes van Driel, noiaris gevestigd 1e Binnenmaas:-

de heer Arie Prins, kantooradres 3271 DA Mijnsheerenland (gemeente -Binnenmaas), Vorde
februari negenlienho
gevolmachtigde van:
1. de heer Petrus Anlonius Bulis, wonende te 3273 AS Westmaas, 

-gemeente Binnenmaas, Prins Willem Alexanderlaan 13, geboren te -
Leerdam op elf maart negentienhonderd drie,önvijftig, zich
legitimerende mei zín paspoort, nummer NV3F5C7H9, uitgegeven te
Binnenmaas op twaalf juni tweeduizend twaalf, gehuwd;-

2. de heer Leendert Jacob Reiierkerk, wonende te 3273 XK Wesimaas,
gerneente Bjnnenmaas, Cabbeweide 58, geboren te
l\4ínsheerenland op zes september negentienhonderd achtenvijftÍg, -
zich legitimerende met zijn paspooÉ, nummer NS3KR2JF9, 

-

uitgegeven te Binnenmaas op vierentlvintig januari lweeduizend
twaalf, in wettel;jke gemeenschap van goederen gehuwd;-

3. de heer Theodoor van der l\.4ark, wonende te 3273 XH Westmaas, -gèmeente Binnenmaas, Manhille 34, geboren te Mijnsheerenland op
twintig januari negentienhonderd achtenzestig, zích legiiimerende-
metzijnríbewijs,nUmmer422794B000,gel^luWd;-

handelend als voorzitterj secretaris respectievelijk penningmeester van -
oe statutair te Binnenmaas (feitelijk adres: Cabbeweide 58. 3273 XK 

--Wesimaas, postadres: Postllus 5938, 3273 ZG Westmaas) gevestigde -stichting: GEVEN OM JONG LEVEN, ingeschreven in hel
handelsregister onder nummer 2431'1500, hierna te noemen: "de 

-
stichting"

lo" *rp"iànt handelend als gerneld, verklaarde vooraf als volgt: 

-

INLEIDING:
'1. De stichting is op elÍ oktober lweeduizend (11-10-2000) opgericht 

-
krachtens de norar;è'e akte die werd verleden voor mr. L. var Diik.
alesliids noirfls lè Binnenmees 

-

ijds noiaris ie Binnenmaas
cember tweeduizend vijftien (08-12-2015) heeft het bes'iuur-

l.ban 1, geboren te Rotterdam op achtentwintig 

-
nderd zeventig, te dezen handelend als schriftelijk -

2. Op acht de
van de siich'ting besloten tot wijziging van de staiuten. ln deze 

-

vergadering werd de comparant gemachtigd tot hei doen verlijden van -dèze akte
Van dit besluit en machtiging bllkt uit een aan deze aKe gehecht 

-
exemplaar van de notulen van qenoemde vergaderinQ. .. ----- -. - -

Ter u tvoering van voomoemd besluil worden de statuten gewïzigd en luiden
thans als volgt:
Naam en Zeiel
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Geven om Jong Lev
?. Zlj heeft haat zelel in de gemeenle B innenmaas.
Doel
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Artikel 2
1. De stichting heeÍt to! doel het organiseren van een vakantiedag vooí 

-paiiëntjes van het Prinses Méxirna Centrum voor kinderoncologle te 

-Utrecht en voor oncologiepatièntjes van andeÍe (klnde0ziekenhuizen in -
Nederland waarmee door hen wodt samengewerkt, alsmede het 

-
financieren van speciale projectefl in het Prinses l\,4àxima Centrum ten -behoeve van deze patiëntengroep welke niet doot de overheid worden -gesubsidieerd. l\,4et het Prinses Nilàxima Centrurn voor kinderoncologie is
een contracl aÍgesloten waarin de wedezijdse verplÍchtingen zijn 

-
geregeld. Het contract kan worden beëindigd door beide partijen met 

-inachtneming van een opzegtermijn van éénhonderdtachtig (180) dagen.
2. De stichting tracht haar doel onder meer {e verwezenlijken door in de 

-gemeente Binnenmaas, bij voorkeur in de kern Westmaas, een 

-

rommelmarkt le organiseren en voods al hetgeen met een en ander-
rechistreeks of zijdelings veóand houdt oÍ daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.

. De stichtíng beoogt niet het maken van winsi.

Het vermogen van de stichting zalworden gevormd door:
- ingezamslde gelden als gevolg van de jaarluke rommelrnarkl;-
- subsldies en donatiesl
- schenkingen, erfstellingen en legateni
- alle a
Bestuur.
Aftikel 4.

ndere veIkrijgingen en baten.

1. Hei bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal-
leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door-
het bestuur met algemene stemmen vaslgesteld-

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden -
in functie worden benoemd) kiest uit zljn midden een voozitter, een 

-secretais en een penningmeester. De íuncties van secretaris en 

-
penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 

--
g. Bij het ontstaan van een (oF meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de -overblijvende bestuursleden met algemene stemrnen (of zal het enige 

-overblijvende bestuurslid) binnen tr,vee maanden na het ontstaan van de
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of mèer) 

-
opvolger(s)

4. Mocht(en) in het besiuur om welke reden dan ook één oÍ meer leden 

-ontLlrekèn, dan vormen de overblijvende bestuursleden, oÍ vorml het 

-enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens
het bepaalde in aÍiikel 7

§. De leden van het besluur genieten geen beloning voor hun
wedsaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in
de uitoeïening van hun Íunctie gemaakte kosten.
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BestuuraveÍqaderingen en bestuursbeqluiten.
Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente

Binnonmaas
leder kalenderjaar wordt t€nminste één vergad€ring gèhouden. 

-

Vesaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de -
voozitter dit wens€lijk acht oÍ indien één der andere bestuursleden 

-
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der ie behandelen 

-punten aan de voorzitter het vezoek richt. Indien de vootz itter aan een -
dergelUk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering 

-kan worden gehouden binnen drie weken na het vezoek, is de verzoeker
bevoegd zeif een vergadering bijeen te roepen mei inachtneming van de

z.

§.

6.

1.

8.

ls.

vereiste formaliteiten.
De oprceping tot de vergadering geschiedt - behoudens hei in lid 3. 

-bepaalde - door de vooÍzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag 
-der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van

aangetekende oproepingsbrieven
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en
vergadeíing, de te behandelen onderwerpen,
Zolang in een bestuursvergadering alle ín functie zijnde bestuursleden -aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan -
de orde komende ondeMerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn
de door de statuten gegeven voorcchriften vooa het oproepen en houden
van yergaderingen niet in acht genomen. -
De veruadedngen worden geleid door de voozitter van het bestuur; bij *
diens afwezigheid wijst de vergsderjng zelf haar voorzitter aan. 

-

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door
de secretads of door één der andeÍe aanwezigen, door de voozitter 

-daartoe aai]gezochí. De notulen worden vastgesteld en getekend door-
degenen, die in de vergadering als voozitter en secretaris hebben 

-
gefungeerd
Hei bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen

ter veÍgadering 

-
indlen de meerderhed zilner in fJnctie zijnde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.

iijdstip van de 

-

Een bestuulslid kan zich ter vergadering doo. een medebestuurslid laten
veriegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling -
van de voorzitter der vergaderinO voldoende, voimacht. Een bestuurslid
kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde 

-
optreden.

l!. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 

-
bestuursleden ln de gelegenheid zijn gesteld schriftelïk, per telefax of per
email, danwel langs oveÍige gebruikelijke cornmunicatiekanalen hun 

-mening te uiten. Van een aldus genomen besluil wordl onder biivoeging -
van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt,
dat na mede-ondertekening door de voozitler bij de notulen wordt 

-
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gevoegd
11, leder b€stuurslid heeft het recht lot het uitbrengen van één stem. 

-
VooEover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig -uitgebracnie stemme

le. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzï de 

-
voozitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der

1 stemgerechtigden dit vóór de stemming yerlangt.
Schriftelijke stem

13 Blrnco stemmen
14. ln alle geschillen

ming geschiedl bij ongeiekende, gesloten brie{es. 

-worden beschou\ryd als niet te ztn uitgebracht. 

-

omtrent stemmingen, niet brj de statuten voorzien 

-
:1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichÍlng. 

-

]2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten

lbeslisi de toozitter
lBestuursbEvoeqdheid en verteqenwooÍdioinEbèvoèodheid en verteqenwooÍdioino.
iArtikel 6
,f]-ffifbestuur is betast met het besturen van de stichting.

i tot verkrjj
i3. Hel bestrestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van

ging, yervreemding en bezwaring van registergoederen. 

-oveÉenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hooÍdelijk 

-

medeschuldenaar verbindt, zich \oor een derde sterk maakt oÍ zich tot
zeke

Adikel 7.
rheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

d;;;à;;;ril;; ;;;;Ë;iil;Ëià bii verlies van het vrije beheer over zijn -
lvermogen, bij schriftelÍke ontslagneming (bedankèn), alsmede bij ontslag op
g.ond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

-

1. Hel besluur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 

-

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 

-

gezamenlijk hadelende bestuLlrsleden.
g. Het bestuur kan vo macht verlenen aan één of meer bestuursleden, 

-alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht -
te veÍtegenwoordigen

Artike! 8at!]IÀgl-ll == --
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

Artikel g.

1. Het boekjaarvan de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
l?. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting 

-
1 afgesloten. Daaruii worden door de penningmeestef een balans en een -I ^.^^+,,^^ L^r^^ ^ i-ri^^^ r-^^Li.5r ^h^èm--t+I staai van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, 

-welke jaarstukken. al dan niet veruézeld vàn een rapport và. een 

-I registdi-àccou
I binnen zes mz

aangeboden..
3. De laarstukke

ntani of vao een accountant-administratieconsulent, 

-
aanden na afloop van het boekjaaÍ aan het besiuur worden

3. De laarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
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ng, wijziging en opheÍfing van het reglement is hei 

-
kel 11 rid 1. va4 toepassing. 

-

FaTestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die 

-
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten ziln vervat. -Het reglement mag niet mei de wet oÍ deze statuten in strijd zijn. 

-
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te 

-heÍíen
Op de vaststelli
bepaalde in aíi

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wjjzigen. Het besluit daartoe 

-moet worden genomen met a,gemene stemmen in een vergadering, 

-waarin alle bestuulsleden aanwezig oÍ vertegenwoordigd zljn, zonder dat
n het bestuur eFige vacatlirc bestaaÍ. 

-

De wíziging moet op straffe van nietigheid bÍ notariéle aKe toi stand 

-komen
3. De leden van het besiuur zijn verplicht een authentiek afschrjft van de

wijziglng, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van
het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en 

-

3.
4

§.

o.

1.

1. Hei bestuu. is bevoegd de stichting te onlblnden. Op het daadoe te 

-
nemen besluit is het bepaalde in artikel 1'1 lid 1. van toepassing. 

-
De stichting blijft na haar ontbinding vooribestaan voozover dit 1ot 

-
vereÍfening van haar vermogen nodig is.
De verefíening qeschiedt door het bestuur.
De vereÍfenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de 

-
stichting inschrijving geschledt iir het register, bedoeld in artikel 1'l Iid 3. -
Gedurende de vereftening blijven de bepalingen van deze statuten 

-
zoveel mogelijk van kracht
Bij ophefflng van de stichting wordt een batig saldo besteed ten behoeve
van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

---doelstelling oÍ ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soodgeliike -

doelstelling heeft.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden sfichting gedurende dertig jaren berusten onder de iongste -verèffena a r.

Slotbepalingen

lln alle gevallen, waarjn zowel de wet als deze statuten niet voozien, beslist -
hèt 5èsL.JLr. 

-i
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in minuut is verlèden in de gemeente Binnenmaa§, op de datum in het hooÍd
van deze akte vermeld
De comparani is mij, notaris, bekend
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.
De comparant heefi verk.aaÍd op volledige voorlezing van oe aKe gee'l prijs

re stelren, tiidig vóöÍ l'et verlijden lan de inhoud van de akte te hebben
kennisoenomen en met de inhoud in te stemmen.
Oirmiddellijk daarna is de akte bepe«t voorgelezen
mij, notaris, ondedekend orn elf uur veerlig minuten

(Volgt ondertekening)

en door de comparant en
(1'1:40 uur). 

-VOOR AFSCHRIFï

@


