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Heden, dezesdemei

negentienhonderd zeven en tachtig,
verschenen voor mij, Laurentius 1-Jubertus Gerlachus Tacken, — —

notaris ter standplaats Roermond:

1. de heer Leonardus Hubertus BACKERS, zonder beroep, — — —

wonende te ROERMOND, Henri Tijssenstraat 60, geboren te —

Swalmen op negen en twintig maart negentienhonderd zes en —

twintig;
2. de heer Karel Albert BARTEN, zonder beroep,

wonende te HORN, Bergerweg 2,

geboren te Horn op negen en twintig september negentienhon

derd negentien;

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk — -

voorzitter en secretaris

van de te ROERMOND gevestigde stichting: “STICHTING FONDSEN—

BEHEER NEDERLANDSE HARTPATIÖNTENVERENIGING”,

en als zodanig deze stichting conform het bepaalde in artikel -

10 van haar statuten ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende.
De komparanten, handelende als voormeld, verklaarden ter — —

uitvoering van een bestuursbesluit, van vijf mei negen—

tienhonderdzevenentachtig, -

de statuten van voornoemde stichting, welke werd opgericht bij

akte op vijf en twintig januari negentienhonderd vijf en tach

tig verleden voor notaris Hulsebosch te Zoetermeer, te wijzi

gen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN: -

Naamenzetel
Artikell -

De stichting is genaamd: “STICHTING NEDERLANDSE HARTPATIëNTEN”.

Zij heeft haar zetel in de gemeente ROERMOND. -

Doel

Artikel2 -

De stichtingheefttendoel:

Het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin van het — -

woord, aan alle zich in Nederland bevindende lijders aan — — —



tweed blad

hart— en vaatziekten.

Geldmiddelen

Artikel3

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

—het stichtingskapitaal;

— subsidies en donaties;

— hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of

op enigerlei andere wijze verkrijgt;

de inkomsten uit het vermogen der stichting;

—alleandereinkomsten.
Bestuur

Artikelk

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit — -

tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een — -

voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -

Artikel5 -

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door

verklaring in staat van faillissement, door aanvrage

van surséance van betaling, door onder curatelestelling als

mede door ontslag door de rechtbank.
Artikel6 -

1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal daarin -

door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste — — — — -

worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid, —

dat niet vanzelf dezelfde functie zal bekleden als degene

in wiens plaats hij werd benoemd.

2. Bij het verschil van mening tussen de overblijvende be

stuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger
tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts

indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen -

redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien,

zal die voorziening geschieden door de rechtbank op ver

zoek van iedere belanghebbende of op vordering van het open

baar ministerie. -

Artikel7
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1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten —

tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoede—

ren. -

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten —

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede—

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of — -

zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde — -

verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met alge

mene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders — —

aanwezig of door een schriftelijke gevolmachtigde vertegen

woordigd zijn.

ArtikelS -

De belegging van het vermogen der stichting geschiedt door — —

het bestuur. Het kan zich daarbij door deskundigen doen bij

staan.

Artikel9

Het boekjaar der stichting valt samen met het -

kalenderjaar. -

De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het — —

bestuur rekening en verantwoording af,

van het door hem in het voorafgaande boekjaar gevoerde be

heer.
Artikel 10

De stichting wordt in en bulten rechte

vertegenwoordigd:

a. hetzij door de voorzitter;

b. hetzij door twee gezamenlijk handelende

bestuursleden;

c. indien slechts één ander bestuurslid in functie is, — — — —

door dit bestuurslid.

Bestuursvergaderingen

Artikelil

1. Het bestuur vergadert,

zo dikwijls de voorzitter of degene die hem

als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuurs—
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leden dit gewenst acht(en).

2. De secretaris roept op tot vergaderingen. Hij maakt van het

ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die — —

door hem en de voorzitter worden ondertekend.

Fungeert de secretaris als voorzitter dan geschiedt het — —

notuleren door de penningmeester. Ieder lid van het bestuur

heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door

hem te ondertekenen kopie van de notulen.

3. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schrif
telijk gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegen

woordigen.

Artikell2

1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering be

sluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist —

dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. — —

2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden be

sluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. — —

3. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid
schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is

geoorloofd indien geen der bestuursleden zich daartegen — —

verzet.

4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen

meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming

plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen — —

wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen — —

welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussen—

stemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het — —

lot.

5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking — —

van stemmen als verworpen beschouwd.

Statutenwijziging

Artikell3

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het — — — —

besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met alge

mene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden —
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aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegen

woordigd zijn.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële

akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een — —

authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het — — —

openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van — —

Koophandel en Fabrieken te Roermond.

Ontbinding

Artikell4

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, Op het — —

daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel

13 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit — — —

tot wijziging van de statuten.

2. De stichting wordt bovendien ontbonden:

— door insolventie nadat zij in staat van faillissement is

verklaard of door de opheffing van het faillissement we

gens de toestand van de boedel.

— door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde — —

gevallen.

Vereffening

Artikeli5

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien

en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig

is. -

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de sta

tuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. -

4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle

schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting

zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet

worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de — — — —

stichting zoveel mogelijk nabij komt. -

S].otbepaling -

Artikell6 -
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In alle gevallen waarin door de statuten van de Stichting niet

is voorzien, beslist het bestuur.

De komparanten zijn iiiij, notaris, bekend.

~—WAARVANAKTE,
in minute opgemaakt, ~is verleden te flQEflMo~ç~,

op de datum in het biöofd dezer akte vermeld

Na zakelijke opgave de inhoud van deze akte aan de kom—

paranten hebben dezen~eenparjg verklaard van de inhoud van

deze akte te hebben ~W~nnis genomen en O~ volledige voorle—
zing daarvan geeh pri~s te stellen. Vervolgens is deze akte

na beperkte voorlezij4~ door de komparanten en mij, notaris,

ondertekend.

(getekend~ )L.H. Backèj~s; K.A. Barten; Lau Tacken,nots.
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