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2019.0557.01/DO
OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
__
Heden, tien januari tweeduizend twintig (10-01-2020), verschenen voor mij, mr.
_____________________________
Daniël Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar:
______
1. de heer Gerrit Cornelis BEEKHUIZEN, geboren te Katwijk op tien
december negentienhonderdeenennegentig (10-12-1991), wonende te 2241 RJ
___
Wassenaar, Dirk de Raetlaan 76, zich identificerende met zijn Nederlands
__
paspoort, met kenmerk NV95RK2L6, uitgegeven te Katwijk op twintig mei
___________________________
tweeduizend vijftien (20-05-2015), gehuwd.
___
2. de heer Stephen Henry Leonard HANFORD, geboren te Derby, Groot____
Brittannië op zevenentwintig mei negentienhonderddrieënzestig (27-05________
1963), wonende te 2242 SZ Wassenaar, Jagerslaan (noord) 10, zich
____
identificerende met zijn Nederlands paspoort, met kenmerk NY1F47189,
____
uitgegeven te Wassenaar op vijf september tweeduizend achttien (05-09__________________________________________________
2018), gehuwd.
____
De comparanten hebben verklaard een stichting op te richten met de volgende
___________________________________________________________
statuten:
_______________________________________________________
STATUTEN.
__________________________________________________
Begripsbepalingen.
__________________________________________________________
Artikel 1.
____________________________________
In deze statuten wordt verstaan onder:
_______________________________________________________
a. aandeel:
een aandeel C in het kapitaal van de vennootschap. Aandelen is het meervoud
____________________________________________________
van aandeel;
_______________________________________
b. administratievoorwaarden:
_
de voorwaarden van de stichting voor het in administratie nemen en houden
_
van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, vastgesteld overeenkomstig het
_____
bepaalde in artikel 17 van deze statuten, zoals die van tijd tot tijd zullen
________________________________________________________
luiden;
_______________________________________________________
c. bestuur:
________________________________________
het bestuur van de stichting;
_____________________________________________________
d. certificaat:
__
een door de stichting uitgegeven certificaat van een aandeel. Certificaten is
_______________________________________
het meervoud van certificaat;
_______________________________________________
e. certificaathouder:
_
een houder van een of meer certificaten. Certificaathouders is het meervoud
_____________________________________________
van certificaathouder;
______________________________________________________
f. stichting:
__
de stichting: Stichting Administratiekantoor Crooked Spider Brewing, met
____________________________________
zetel in de gemeente Wassenaar;
__________________________________________________
g. vennootschap:
__
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Crooked Spider
________________________
Brewing B.V., statutair gevestigd te Wassenaar.
______________________________________________________
Naam en zetel.
__________________________________________________________
Artikel 2.
_______________________________________
2.1. De stichting draagt de naam:
_____________
Stichting Administratiekantoor Crooked Spider Brewing.
_________________________
2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wassenaar.
______________________________________________________________
Doel.
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__________________________________________________________
Artikel 3.
________________________________________
3.1. De stichting heeft ten doel:
_
a. het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen – bonusaandelen
_____
en bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen
____
aandelen daaronder begrepen – in het kapitaal van de vennootschap,
tegen uitgifte van certificaten van die aandelen, zulks voor rekening van
_________________________________________
de certificaathouders;
______
b. het beheren en administreren van aandelen in het kapitaal van de
____
vennootschap, onder meer door het uitoefenen van aan die aandelen
_____
verbonden rechten, het innen van de op de aandelen verschijnende
_
dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan
_________________________________________
de certificaathouders,
_
alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt, een en ander
____________________
met inachtneming van de administratievoorwaarden.
__
3.2. Elke activiteit, zoals bedrijfsuitoefening, welke commercieel risico voor de
_______________________
stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten.
___
3.3. Van het doel is uitgesloten het vervreemden van in administratie genomen
__
aandelen. Voor de toepassing van dit artikel 3.3 wordt onder vervreemding
niet verstaan de overdracht aan certificaathouders ingeval van decertificering
__________________________
als voorzien in de administratievoorwaarden.
_________________________________________________________
Vermogen.
__________________________________________________________
Artikel 4.
____________________
4.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
___
a. de ten laste van de vennootschap te brengen administratie- en andere
____________________________________________________
kosten;
b. al hetgeen de stichting op andere wijze verkrijgt, echter met uitzondering
___
van de in artikel 3.1 sub a. bedoelde aandelen ontvangen uitkeringen.
_____
4.2. Onder geldelijke middelen zijn niet begrepen de op de aandelen van de
__
vennootschap verkregen uitkeringen. Deze moeten zo spoedig mogelijk na
_______
ontvangst met inachtneming van het in de administratievoorwaarden
________________
bepaalde, aan de certificaathouders worden doorgegeven.
_________________________
4.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
_____
4.4. De stichting doet geen uitkeringen aan de certificaathouders anders dan
voortvloeiend uit het bepaalde in artikel 3 lid 1 sub b. De stichting wendt haar
_______________________
vermogen aan om haar doelstelling na te streven.
_________________________
Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.
__________________________________________________________
Artikel 5.
_
5.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit bestuurders A en bestuurders B,
_____
welk bestuur tevens bestaat uit een door de bestuurders A vast te stellen
___
aantal natuurlijke en/of rechtspersonen. Een niet voltallig bestuur behoudt
_______
zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk
_______________________________________________________
voorzien.
__
5.2. De bestuurders A worden benoemd door de houders van aandelen A in het
______________________________________
kapitaal van de vennootschap.
_________
Bestuurders B worden benoemd door het bestuur van de stichting.
_____
5.3. De bestuurders A wijzen vanuit hun midden de voorzitter aan. Kent het
____
bestuur slechts één bestuurder A, dan is deze bestuurder A de voorzitter.
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_
Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wijst het bestuur uit zijn
midden een secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats van de
__________________________
beide laatsten een secretaris-penningmeester.
_______________
5.4. Bestuurders A en B worden benoemd voor onbepaalde tijd.
________________________________________
5.5. Een bestuurder defungeert:
_______________
a. door zijn overlijden of doordat hij ophoudt te bestaan;
_
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de
_____
Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke
____
regeling naar buitenlands recht die op de betreffende bestuurder van
_______________________________________________
toepassing is;
c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer
____________________________________
over zijn vermogen verliest;
___________________________________
d. door zijn vrijwillig aftreden;
__
e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet
___________________________________________________
voorzien;
__
f. voor wat betreft een bestuurder A: door zijn ontslag, verleend door de
_________
houders van aandelen A in het kapitaal van de vennootschap;
__
g. voor wat betreft een bestuurder B: door zijn ontslag, verleend door het
_______________________________________
bestuur van de stichting.
__
5.6. De bestuurder B van wie het ontslag als in artikel 5.5 sub g. aan de orde is,
heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van het bestuur bij te wonen
___
en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling
_______
van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en heeft
__________
bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn
____________________________________________
geagendeerde ontslag.
______
5.7. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder A zijn de andere
______
bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de
__
stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders A of
__
van de enige bestuurder A is/zijn de persoon/personen die daartoe jaarlijks
_____
door de vergadering van houders van aandelen A in het kapitaal van de
______
vennootschap voor deze situatie worden aangewezen, tezamen met de
eventueel overige bestuurders tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.
______
5.8. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder B zijn de andere
______
bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de
__
stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders B of
___
van de enige bestuurder B is/zijn de persoon/personen die daartoe jaarlijks
____
door het bestuur voor deze situatie worden aangewezen, tijdelijk met het
_____________________________________
bestuur van de stichting belast.
___________________________
5.9. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
__________________________________________________
a. schorsing;
_____________________________________________________
b. ziekte;
____________________________________________
c. onbereikbaarheid,
in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van
__
vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting
___________________________________________________
heeft bestaan.
________________________________________
Bestuur: taak en bevoegdheden.
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__________________________________________________________
Artikel 6.
__________________
6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
_
6.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
__
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het
_
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
______
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
________________
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
________
6.3. Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte
___
werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Voor de ten
___
behoeve van de stichting gemaakte kosten kunnen – ter bepaling door het
________
bestuur – de bestuurders een redelijke, niet bovenmatige vergoeding
_____________________________________________________
ontvangen.
______________________________
Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen.
__________________________________________________________
Artikel 7.
___
7.1. Het bepaalde in artikel 7.2 en volgende tot en met artikel 10 is slechts van
___
toepassing indien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat. Indien het
_____
bestuur slechts uit een persoon bestaat, geschiedt besluitvorming zoveel
_________________________________
mogelijk overeenkomstig artikel 11.
7.2. Vergaderingen van het bestuur worden ten minste eenmaal per jaar gehouden.
_
Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk
__
acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
_____
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het
____
verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg
_
geeft in die zin dat geen vergadering wordt gehouden binnen drie (3) weken
na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen
________________________
met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
_
7.3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk
___
door de in artikel 7.2 bedoelde persoon, dan wel door de secretaris op een
__
termijn van ten minste zeven (7) dagen, onder opgave van de te behandelen
_______
onderwerpen. Indien een bestuurder hiermee instemt, kan hij worden
_____________
opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en
__
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is
_______________________________________________________
gemaakt.
7.4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen
______
door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.
_
7.5. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 7.3 en/of artikel 7.4 bepaalde,
_____
kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de
_______
vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen
_
besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien
_
de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering
schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In
__
het laatste geval is het bepaalde in artikel 10.4, eerste volzin, onverminderd
_____
van toepassing. Aan de eis van schriftelijkheid van de verklaring wordt
__________________
voldaan indien de verklaring elektronisch is vastgelegd.
___________________________________
Bestuur: toegang tot de vergaderingen.
__________________________________________________________
Artikel 8.
_____
8.1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en
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degenen die daartoe door een bestuurder zijn uitgenodigd, na raadpleging van
___________________________________________________
de voorzitter.
__
8.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen
_____
door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn
____
verleend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan
____________
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht tot
_____
vertegenwoordiging werkt niet privatief. Een bestuurder kan slechts één
____________________
medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
___________________________________
Bestuur: leiding van de vergaderingen.
__________________________________________________________
Artikel 9.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet
___
de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap
____
waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als
____________________________________________________
zodanig fungeert.
__________________________________
Bestuur: besluitvorming in vergadering.
_________________________________________________________
Artikel 10.
_________
10.1.
De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de
stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat
___
op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk
_________________________________________________
geschieden.
10.2.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
_________
worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte
________________________
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
___
10.3.
Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco
_______
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van
__
stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
_________
meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekte
_
meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen
__
de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
_____________________________________________
tussenstemming.
___
10.4.
Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts
__
geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft
________
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een
_______
vergadering minder dan de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te
___
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste
vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige
____
of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten
___
omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda
_
waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het
______
quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede
______
vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan
worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige
______________________________
of vertegenwoordigde bestuurders.
_
10.5.
Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken
___
oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
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geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
_
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist,
___
dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
__
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
____
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
_______
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
_____________________________________
oorspronkelijke stemming.
_______________________________
Bestuur: besluitvorming buiten vergadering.
_________________________________________________________
Artikel 11.
____
Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering
worden genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem
_
uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze
__
van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste
________
meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft
___
verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg
___
toegezonden en reproduceerbaar bericht. Van een buiten vergadering genomen
__
besluit wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de
_______
eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de
______
voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus
vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van
_________
dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd.
__________________________________________
Bestuur: tegenstrijdig belang.
_________________________________________________________
Artikel 12.
__
12.1.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich
_
van stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van
_
het bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is
___
met het belang van de stichting. De bestuurder heeft wel het recht de
_____
desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien
_
verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal
____
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het
_________________________________
desbetreffende bestuursbesluit.
_
12.2.
Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 12.1
geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan
__
wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging
____
en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als
_
bedoeld in artikel 13 onderscheidenlijk het verslag als bedoeld in artikel
_
11, waarin melding is gemaakt van het belang, gevoegd bij de staat van
_______
baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.
___________________________________
Bestuur: notulen van de vergaderingen.
_________________________________________________________
Artikel 13.
_______
Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de
___
secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
___
persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de
__
eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de
_
notulist van die vergadering ondertekend. De notulen en de in artikel 11 bedoelde
__
stukken liggen op het adres van de voorzitter of de secretaris ter inzage van alle
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_____
andere bestuurders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of
____________________________________
uittreksel van deze stukken verstrekt.
_________________________________________________
Bijzondere besluiten.
_________________________________________________________
Artikel 14.
____________________________________________
Het bestuur kan een besluit:
_______
a. tot bepaling van de wijze waarop in de algemene vergadering van de
_______
vennootschap zal worden gestemd met betrekking tot voorstellen tot:
______
i. uitgifte van aandelen door de vennootschap (daaronder begrepen
_______
overdracht van haar bevoegdheid tot uitgifte, vervreemding van
_____________
ingekochte aandelen of afstand van het voorkeursrecht);
ii. benoeming, schorsing of ontslag van een directeur van de vennootschap;
____________________
iii. wijziging van de statuten van de vennootschap;
______________________________
iv. ontbinding van de vennootschap, of
_________
v. verkoop of overdracht van de aan de vennootschap verbonden
_______________________________________________
onderneming;
__________
b. tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de door de stichting
________________________________________
geadministreerde aandelen;
________
c. tot verlening van goedkeuring op grond van de in de statuten van de
vennootschap opgenomen blokkeringsregeling dan wel afstand van de rechten
__________________________
voortvloeiende uit deze blokkeringsregeling;
________________________
d. tot wijziging van de administratievoorwaarden;
__________________________
e. tot wijziging van de statuten van de stichting;
_____________________________________
f. tot ontbinding van de stichting,
slechts geldig nemen, indien er binnen het bestuur geen vacature bestaat en alsdan
slechts met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders
_____________________________________
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit,
_
als hiervoor bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet alle bestuurders aanwezig of
____
vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te
_______
houden binnen vijftien (15) dagen na de eerste, waarin het desbetreffende
___________
bestuursbesluit met algemene stemmen geldig kan worden genomen.
__________________________________________
Bestuur: vertegenwoordiging.
_________________________________________________________
Artikel 15.
15.1.
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Tevens is iedere bestuurder A
______________
zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
15.2.
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
__
bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van
_____________________________
die volmacht te vertegenwoordigen.
______________________________________________
Boekjaar en jaarstukken.
_________________________________________________________
Artikel 16.
________
16.1.
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
__
16.2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en
_
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen
______
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
_
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
___
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te
_
allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden
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____________________________________________________
gekend.
_
16.3.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
___
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te
________
maken en op papier te stellen. Het bestuur kan, alvorens tot de
__
vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan,
_____
deze stukken doen onderzoeken door een registeraccountant of een
_
accountant administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2
_____
van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn
______
onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn
__
onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de
_________________________________
vorige volzin bedoelde stukken.
___
16.4.
Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
__
16.5.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
_
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
____
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze
_
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen
____________________
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
____________________________________________
Administratievoorwaarden.
_________________________________________________________
Artikel 17.
___
17.1.
Het bestuur stelt bij notariële akte de administratievoorwaarden vast.
___________
17.2.
Het bestuur is bevoegd met inachtneming van artikel 14 de
_
administratievoorwaarden te wijzigen. Op een besluit tot wijziging van
_______
de administratievoorwaarden is het bepaalde in artikel 19.2 van
___
overeenkomstige toepassing. In de administratievoorwaarden kunnen
nadere voorschriften betreffende wijziging daarvan worden opgenomen.
_______________________________________________________
Reglementen.
_________________________________________________________
Artikel 18.
_____
18.1.
Het bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden
__
gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te
______________________________
stellen, te wijzigen of op te heffen.
______
18.2.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het
____________
bepaalde in artikel 19.2 van overeenkomstige toepassing.
___________________________________________________
Statutenwijziging.
_________________________________________________________
Artikel 19.
__
19.1.
Het bestuur is bevoegd met inachtneming van artikel 14 de statuten te
___________________________________________________
wijzigen.
___________
19.2.
Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot
_____
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden
_____
vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de
____
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te
_
worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten
__________________________________________
minste twee weken.
19.3.
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
_____
akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen
__________________________________________________
verlijden.
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19.4.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
____________________________________________
Ontbinding en vereffening.
_________________________________________________________
Artikel 20.
__
20.1.
Het bestuur is bevoegd met inachtneming van artikel 14 de stichting te
__________________________________________________
ontbinden.
__
20.2.
Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel
____________________________
19.2 van overeenkomstige toepassing.
______
20.3.
Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het
_
bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één
______________________
of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
_
20.4.
De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding
_
alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf
__________________________
die van een bestuurder worden verlangd.
___
20.5.
Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het
_
overschot na vereffening vast, met dien verstande dat deze bestemming
wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. Tevens wijst
______
het bestuur een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere
___________________
gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
___
20.6.
Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de
____
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
__
blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In
__
stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam
_______
van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
20.7.
De door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding tegen
________
intrekking van de daartegenover uitgegeven certificaten aan de
_
certificaathouders worden overgedragen, tenzij de taak van de stichting
______
krachtens besluit van het bestuur aan een andere instelling wordt
overgedragen, in welk geval de door de stichting gehouden aandelen ten
_________
titel van certificering worden overgedragen aan die instelling.
__
20.8.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
____
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren
__
nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de
door het bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze
_________
persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn
_
bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving
______________________________
op te geven aan het handelsregister.
_______________________________________________________
Slotbepaling.
_________________________________________________________
Artikel 21.
_____
21.1.
Voor de eerste maal worden de bestuurders bij deze akte benoemd.
___
21.2.
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december
_________________________________________
tweeduizend twintig.
_________________________________________________
EINDE STATUTEN.
______________________________________________________
Slotverklaring.
___________________________
Ten slotte hebben de comparanten verklaard dat:
_
1. bij deze oprichting het aantal bestuurders van de stichting wordt vastgesteld
____________________________________________________
op twee (2);
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__
bij deze oprichting tot eerste bestuurders van de stichting worden benoemd:
_______________
voornoemde heer G.C. Beekhuizen, als bestuurder A.
_________________
voornoemde heer S.H.L. Hanford, als bestuurder B.
_____________________________________________________________
SLOT
_
De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van het
_________________
hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
_________________________________________________
WAARVAN AKTE
_______
is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
_
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en
____
een toelichting daarop, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te
__
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
_
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
___________________________________
personen en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
2.

