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OPRICHTING
Stichting Stadsfonds Hilversum
_______________________________________
Heden, zestien december tweeduizend veertien,
______
verschenen voor mij, mevrouw mr. Sandra Vivian VIVEEN, notaris gevestigd te Hilversum:
__
1. de heer Kim van Kampen, wonende 1222 SN Hilversum, Simon Stevinweg 73, geboren te
_________
Hilversum op achttien februari negentienhonderdvijfenzestig, rijbewijs nummer
___
4638306701, afgegeven te Hilversum op drie september tweeduizend tien, gehuwd; en
___
2. de heer Benjamin Hammer, wonende 1214 AK Hilversum, Eikbosserweg 72, geboren te
_______
Utrecht op negentien april negentienhonderdnegenenzeventig, paspoort nummer
_
NR36H0HC3, afgegeven te Hilversum op zeventien september tweeduizend tien, gehuwd.
_
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende
___________________________________________________________
statuten vast te stellen:
______________________________________________________________________
Definities
_______________________________________________________________________
Artikel 1
____________________
De volgende definities hebben de volgende betekenis in deze statuten:
___
a. "BVHilversum": de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: BVHilversum, statutair
__________
gevestigd te Hilversum, met adres Spui 3, 1273 MN Huizen, ingeschreven in het
________
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 52912043;
______
b. "ondernemers": onroerendezaakbelastingplichtige eigenaren en gebruikers - zowel
______
commerciële als maatschappelijke organisaties - van gebouwen in de categorie niet_____
woningen in het areaal van de onroerende zaak belasting in de gemeente Hilversum;
________
c. "trekkingsgebieden": de door het bestuur vastgestelde gebieden in de gemeente
_______
Hilversum zoals weergegeven op een door het bestuur gepubliceerde plattegrond;
___
d. "trekkingsgerechtigden": ondernemersorganisaties die als juridische entiteit dan wel als
______
samenwerkingsverband voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het
_________________________________
behartigen van het collectief ondernemersbelang;
_____
e. "uitvoeringsovereenkomst": de door de gemeente Hilversum en Stichting Stadsfonds
_
Hilversum opgestelde overeenkomst voor de extra heffing van onroerendezaaksbelasting
niet woningen, de bestemming daarvan en de gemaakte uitvoeringsafspraken tussen beide
__________________________________________________________
genoemde partijen.
___________________________________________________
Naam, plaats van vestiging, duur
_______________________________________________________________________
Artikel 2
_________________________
2.1 De naam van de stichting is: Stichting Stadsfonds Hilversum.
__________________________________
2.2 De stichting is gevestigd te gemeente Hilversum.
____________________________________
2.3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
_______________________________________________________
Haar doel en haar middelen
_______________________________________________________________________
Artikel 3
____________________________________________________
3.1 het doel van de stichting is:
____
a. het fungeren als contractpartner voor de gemeente Hilversum in verband met de
______________
bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers en
_______________________
maatschappelijke organisaties in de gemeente Hilversum;
_________
b. het bevorderen van de verbinding tussen maatschappelijke organisaties en
____________________________________
ondernemers in de gemeente Hilversum;
____
c. het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers en maatschappelijke
_________________________________________________
organisaties in Hilversum;
____________________
d. het fungeren als contractpartner voor trekkingsgerechtigden;
__
e
het verlenen van facilitaire diensten (waaronder onder meer te verstaan activiteiten
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______
op het gebied van schoon, heel en veilig, promotie en inkoop) ten behoeve van
_________
ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Hilversum;
__
f. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
________________________
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
___________________________________
3.2 De stichting probeert dit doel te bereiken door:
_
a. de gelden welke via een subsidie van de gemeente waarvan de hoogte gerelateerd is
_
aan een overeengekomen extra opbrengst van de gemeentelijke belastingen worden
___
verkregen, administratief te verwerken en vervolgens in overeenstemming met de
_
subsidiebeschikking en de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst ter beschikking te
_______________________________________
stellen van de trekkingsgerechtigden;
____
b. het opdracht geven voor het leveren van diensten aan de trekkingsgerechtigden,
_____________
waarbij de opdrachtverlening voorbereid en uitgevoerd wordt door de
___________________________________________________
trekkingsgerechtigden;
_____________
c. het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en
_____________________________________________
maatschappelijke organisaties;
______
d. het leveren van informatie en verlenen van ondersteuning aan verenigingen en
______
samenwerkingsverbanden van ondernemers en maatschappelijke organisaties.
_____________________________________
3.3 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
_
a. de gelden die bij de gemeente Hilversum beschikbaar zijn gekomen uit een verhoging
____
van de gemeentelijke belastingen, welke gelden op grond van een overeenkomst
__
tussen de gemeente en de stichting een op een zullen worden doorgegeven aan de
_______________________________
stichting ter realisering van haar doelstellingen;
___________________
b. wat zij door subsidie, erfstelling, legaat of schenking ontvangt;
_______________________________________
c. de opbrengsten van haar activiteiten;
___________________________________________
d. de inkomsten uit haar vermogen;
__________________________________________________
e. eventuele andere baten.
___
3.4 De geldmiddelen zullen slechts aangewend worden ter realisering van de doelstellingen
________
van de stichting. De stichting kan hiervoor een externe fondsmanager aanstellen.
__
3.5 De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen. Dit betekent dat de
______
stichting de middelen zal beheren met een zo klein mogelijk risicoprofiel. Er zal geen
____________
speculatie of belegging worden uitgevoerd met de middelen uit de stichting.
_____________________________________
3.6 De stichting beoogt niet het maken van winst.
________________________________________________________________
Over het bestuur
_______________________________________________________________________
Artikel 4
____
4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit door het bestuur vast te stellen aantal van ten
___
minste drie natuurlijke personen, waarvan één (1) bestuurder A. Het streven is naar een
_
oneven aantal bestuursleden. Een besluit tot het vaststellen van het aantal bestuursleden
________________________________________
wordt genomen met algemene stemmen.
_
4.2 Het bestuur benoemt de bestuursleden, maar alleen na voorafgaande goedkeuring van de
________________________________________________________________
adviesraad.
_
In geval van een vacature doet het bestuur een voorstel aan de adviesraad voor het nieuw
___
te benoemen bestuurslid. Als de adviesraad over het voorstel niet binnen vier weken na
_
kennisgeving daarvan een besluit heeft genomen, zal het voorstel worden omgezet in een
________________________________________________________________
benoeming.
__
In geval van een vacature voor een bestuurder A, maakt BVHilversum een niet-bindende
voordracht op bestaande uit ten minste een (1) persoon. Na het ontstaan van een vacature
__
voor een bestuurder A, nodigt het bestuur BVHilversum uit om binnen een (1) maand de
_
voordracht te doen. Indien BVHilversum geen voordracht doet binnen deze termijn, is het
____
bestuur vrij in het voorstel aan de adviesraad voor de benoeming van de bestuurder A.
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______
4.3 Alle bestuurders handelen zonder last of ruggespraak en kunnen binnen het bestuur
_________________________________________________________
autonoom handelen.
________
4.4 De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en een
_____________________________
penningmeester, onder goedkeuring van de adviesraad
__
4.5 Ook als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd;
_
maar het moet wel zo spoedig mogelijk in de vacature(s) voorzien. Indien het bestuur niet
_
binnen vier weken een voorstel voor de te benoemen personen indient bij de adviesraad,
____________________________
is de adviesraad bevoegd om in de vacature te voorzien.
__
4.6 De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan
__
een vergoeding voor de gemaakte onkosten. De gemaakte onkosten zijn direct en alleen
__
gelieerd aan de inzet van de bestuurder voor de stichting en worden alleen gedeclareerd
____________________________________
onder algemeen geaccepteerde voorwaarden.
_
4.7 Uitgangspunt is dat bestuursleden van de stichting een binding met Hilversum hebben. De
____
binding is ter beoordeling aan de zittende bestuursleden en de adviesraad. Indien een
_______
bestuurslid de binding met Hilversum verliest, eindigt het bestuurderschap van de
_______________________
betreffende bestuurder een jaar na het verlies van de binding.
______________________________________________
De duur van het bestuurslidmaatschap
_______________________________________________________________________
Artikel 5
__
5.1 De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn daarna
__________________
meteen opnieuw benoembaar, met een laatste termijn van drie jaar.
____
5.2 Het aftreden van de bestuursleden gebeurt volgens een door het bestuur op te stellen
___________________________________________________________________
rooster.
______________________________________________
5.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt:
__________________________________
a. door een besluit daartoe van de adviesraad;
_______________________________________________
b. door zelf genomen ontslag;
__________
c. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd;
____________________________________
d. tengevolge van ontslag door het bestuur;
_______________________________
e. door onder curatele stelling van het bestuurslid;
_
f. doordat het bestuurslid failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
_________________________________________
g. door overlijden van het bestuurslid;
_________________________________
h. door zijn ontslag verleend door de rechtbank;
____
i.
door het verlies van binding met Hilversum, waarna het bepaalde in artikel 4 lid 7
_________________________________________________________________
geldt;
____
j.
indien het een bestuurder A betreft: indien hij geen lid meer is van BVHilversum.
________
5.4 Een besluit als bedoeld in lid 3 sub d van dit artikel moet worden genomen in een
_______
vergadering van het bestuur met ten minste twee/derde van het aantal stemmen.
____________
5.5 Het geven en het nemen van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief.
_______________________________________
Over bestuursvergaderingen & besluitvorming
_______________________________________________________________________
Artikel 6
_
6.1 Het bestuur vergadert als de voorzitter of twee andere bestuursleden dat willen maar ten
______________________________________________________
minste viermaal per jaar.
__
6.2 De bestuursleden moeten schriftelijk voor een bestuursvergadering uitgenodigd worden,
_
met inachtneming van een termijn van zeven dagen, waarbij die van oproeping en die van
__
vergadering niet meetellen; de uitnodiging voor een vergadering gaat vergezeld van een
______________________________________
opgave van de te behandelen onderwerpen.
_______
6.3 Voor zover niet anders voorgeschreven door de wet of deze statuten, worden alle
_____
besluiten van het bestuur genomen met een meerderheid van stemmen. In geval van
_
staking van stemmen kan de adviesraad verzocht worden om bindend te adviseren. Ieder
_______________________
bestuurslid kan een dergelijk verzoek aan de adviesraad doen.
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________________
6.4
_________
6.5 De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden
______
gehouden, met dien verstande dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen,
_________________________________
stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
_____
6.6 De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de
________________________________________________
vergadering zelf in haar leiding.
______
6.7 Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een
____
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
_
zover werd gestemd over een niet schriftelijk uitgebracht 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 der aanwezige of vertegenwoordigde
_________
bestuurders of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
_________
geschiedde, een bestuurder dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de
_________________________________
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
_________
6.8 Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen, maar dan moeten alle
______
_
dergelijk besluit buiten vergadering kan alleen maar tot stand komen als daarvan blijkt uit
________________
brief, fax, e-mail, of een ander schriftelijk stuk of communicatiemiddel.
_____
6.9 Van elke vergadering houdt de secretaris of een ander door het bestuur aangewezen
_____________
persoon notulen; het bestuur stelt deze notulen binnen 4 werkdagen na de
_______
bestuursvergadering vast. Notulen met de gemaakte besluiten gaan vervolgens ter
_________________
informatie naar de adviesraad en besluiten aangaande aanvragen van
__________
trekkingsgerechtigden worden binnen 7 werkdagen na de bestuursvergadering
___________________________
gecommuniceerd met betreffende trekkingsgerechtigden.
_________________________
Over vertegenwoordiging van de stichting en van bestuursleden
_______________________________________________________________________
Artikel 7
___________
7.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, maar de stichting kan ook worden
_
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, de voorzitter samen
_________________________________________
met de secretaris of de penningmeester.
____________
7.2 In een bestuursvergadering kan een bestuurslid
____________
vertegenwoordigen en voor dat medebestuurslid stemmen; de volmacht tot
_____________________________
vertegenwoordiging moet schriftelijk worden verleend.
_
7.3
_______
bestuursleden en/of derden om de stichting te vertegenwoordigen; een algemene
__________
volmacht moet het bestuur voor derden kenbaar maken door publicatie in het
_____________________________________
handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
_________________________________________________
De bevoegdheden van het bestuur
_______________________________________________________________________
Artikel 8
_____________________________
8.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
________________________________________________
8.2 Het bestuur is niet bevoegd tot:
___
a. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
_______________________________________________________
registergoederen;
______
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
____________
medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
_______________________
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verplicht;
____________________________________
c. het aangaan en verstrekken van leningen.
______________________________________________________________
Over de adviesraad
_______________________________________________________________________
Artikel 9
_
9.1 De stichting kent een adviesraad. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan
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_______
het bestuur en draagt mede zorg voor goede communicatie tussen de stichting en
______________________________________________________________
ondernemers.
__
9.2 De adviesraad geeft een bindend advies over de bestedingen van dat deel van het fonds,
_______________________________________
dat bestemd is voor gemeente brede inzet.
9.3 De adviesraad van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal leden. Er
__________
wordt naar gestreefd om alle relevante sectoren onder de betalers in het fonds
___________________________________
vertegenwoordigd te hebben in de adviesraad .
____
9.4 Een door de gemeente Hilversum aangewezen vertegenwoordiger dient in ieder geval
______________________________________________
zitting te hebben in de adviesraad.
________
9.5 De adviesraad bestaat uit natuurlijke personen die een zo evenwichtig mogelijke
_______________________________________
afvaardiging vormen van de ondernemers.
__
9.6 De leden van de adviesraad worden benoemd en ontslagen door de adviesraad. In geval
____________
van een vacature voor het lid van de adviesraad die de gemeente Hilversum
______
vertegenwoordigt, maakt de gemeente Hilversum een niet-bindende voordracht op
__
bestaande uit ten minste een (1) persoon. Na het ontstaan van een vacature voor het lid
_
van de adviesraad die de gemeente Hilversum vertegenwoordigt, nodigt de adviesraad de
______
gemeente Hilversum uit om binnen een (1) maand de voordracht te doen. Indien de
_
gemeente Hilversum geen voordracht doet binnen deze termijn, is de adviesraad vrij in de
________________________________________________________________
benoeming.
______
9.7 De leden van de adviesraad worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn
___________________________________________________
onbeperkt herbenoembaar.
9.8 Het aftreden van de leden van de adviesraad gebeurt volgens een door de adviesraad op te
_____________________________________________________________
stellen rooster.
___________________
9.9 De adviesraad wijst uit zijn midden een voorzitter en secretaris aan.
______________________________________
9.10 Het lidmaatschap van de adviesraad eindigt:
_______________________________________________
a. door zelf genomen ontslag;
_________________
b. door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd;
__________________________________
c. tengevolge van ontslag door de adviesraad;
______________________________________
d. door onder curatele stelling van het lid;
_________
e. doordat het lid failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
________________________________________________
f. door overlijden van het lid;
__________
g. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurslid van de stichting.
_______
9.11 Voor zover niet anders voorgeschreven door de wet of deze statuten, worden alle
___
besluiten van de adviesraad genomen met een meerderheid van stemmen. In geval van
___________________________________
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
9.12 Het bepaalde in artikel 6 vindt zoveel mogelijk toepassing met betrekking tot het oproepen
__________________________________
en houden van vergaderingen van de adviesraad.
___
9.13 Tenminste tweemaal per jaar komen adviesraad en bestuur in een gemeenschappelijke
________
vergadering bijeen ter bespreking van de jaarrekening van de stichting en van de
_______________________________________________________
hoofdlijnen van beleid.
____________________________________
Over de mogelijkheid van een geschillencommissie
______________________________________________________________________
Artikel 10
_
10.1 De stichting moet een geschillencommissie kunnen hebben; het doel van die commissie is
_____________
om bindend te beslissen in geschillen tussen het bestuur en de adviesraad.
__________________________________
10.2
_
10.3
________
mmissie wordt
_______
aangewezen door de twee andere leden in onderling overleg; als dat overleg geen
__
resultaat heeft, zal op verzoek van de meest gerede partij, een notaris wiens standplaats
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___
zich bevindt in de plaats van vestiging van de stichting, dat commissielid aanwijzen; het
______________
derde commissielid mag niet lid van het bestuur of van de adviesraad zijn.
____________________________________________________________________
Commissies
______________________________________________________________________
Artikel 11
____
Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting kan het
__
bestuur commissies instellen, waarin natuurlijke personen en rechtspersonen zitting hebben.
_______________________________________________________________
Over reglementen
______________________________________________________________________
Artikel 12
__
12.1 Het bestuur kan reglementen vaststellen voor zijn eigen werkzaamheden en voor die van
_________
de (geschillen)commissie(s); na vooraf schriftelijk verkregen goedkeuring van de
____________
adviesraad kan het bestuur ook voor de adviesraad een reglement opstellen.
___
12.2 Het bestuur van de stichting zal een huishoudelijk reglement opstellen. In dit reglement
________________________________________________
wordt in ieder geval vastgelegd:
________________________
a. toetsingscriteria voor aanvragen trekkingsgerechtigden;
_____________________________
b. toetsingscriteria voor aanvragen gemeentebreed;
____
c. de voorwaarden waaraan aanvragen van trekkingsgerechtigden moeten voldoen;
______
d. de werkwijze van de stichting met betrekking tot onderwerpen die niet in deze
____________________________________________________
statuten geregeld zijn;
_______________________________________
e. de good governance van de stichting.
__________________________________________________
De boekhouding & de jaarstukken
______________________________________________________________________
Artikel 13
_______________________
13.1 Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar.
_
13.2 Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van het
____________________________________________________
afgelopen jaar vaststellen.
_
13.3
________________________________________________
een toelichting op deze stukken.
13.4 De jaarrekening moet worden voorzien van minimaal een beoordelingsverklaring door een
__
accountant (RA of AA) of een andere door het bestuur daartoe aangewezen deskundige.
_
13.5 In de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris
______________
verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar.
__
13.6 De penningmeester legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door
________
hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaarrekening heeft
_________________________________
__
13.7 Het bestuur moet een exemplaar van de jaarstukken ter kennisname naar de adviesraad
____________________________________________________________________
sturen.
____
13.8 Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.
________________________________________________
Over statutenwijziging & ontbinding
______________________________________________________________________
Artikel 14
___
14.1 Het bestuur kan besluiten om deze statuten te wijzigen of om de stichting te ontbinden.
____
Een besluit daartoe kan het bestuur alleen maar, na voorafgaande goedkeuring van de
____
adviesraad, nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het
_
aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal
__________________________________
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
_______
14.2 Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd
________
__
genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar
_
ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die
tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen,
_______
ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.
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________
14.3 Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot
__
ontbinding van de stichting aan de orde komt, moet de agenda, die dan ten minste twee
________
weken tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden, het voorstel tot
__________
statutenwijziging en de tekst daarvan, of het voorstel tot ontbinding bevatten.
______
14.4 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Twee
___
gezamenlijk handelende bestuursleden zijn bevoegd de akte met de wijzigingen van de
____________________________________
statuten namens de stichting te ondertekenen.
___
14.5 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
________________________________
Over de vereffening van het vermogen van de stichting
______________________________________________________________________
Artikel 15
___
15.1 Ontbinding van de stichting kan alleen nadat het Stadsfonds Hilversum is beeindigd. De
________________
beëindiging van het Stadsfonds betreft een taak van de gemeenteraad.
__________
15.2 Na het besluit tot ontbinding van de stichting, geschiedt de vereffening door de
bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
__
15.3 Het vereffenen van in de stichting aanwezige middelen na beendiging van het Stadsfonds
__
Hilversum zal geschieden conform de voorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst en de
__
subsidiebeschikking Stadsfonds Hilversum. De vereffening moet overigens gebeuren met
____
inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met c van het Burgerlijk Wetboek
______________________________________________________________
gestelde eisen.
_
15.4 Aan een eventueel batig saldo bij de vereffening moet het bestuur een bestemming geven
__
die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting, in overeenstemming met
__________________________________________________
de uitvoeringsovereenkomst.
_______
15.5 Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere bescheiden van de
___
ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene, die daarvoor
_
door het bestuur is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de
_
bewaarder van die stukken van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van
____________________________________________________
de Kamer van Koophandel.
_________________________________________________________________
Slotbepalingen
______________________________________________________________________
Artikel 16
_________
16.1 In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.
_____
16.2 Elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht bericht waaruit geschrift blijkt,
_______________________________________________
wordt als schriftelijk beschouwd.
__________________________________________________________________
Slotverklaring
__________________________________________
De oprichters verklaarden nog het volgende:
________________
1. Het adres van de stichting is: Tesselschadelaan 15-f, 1217 LG Hilversum.
______________________________________
2. Het eerste bestuur is als volgt samengesteld:
______________________________________
a. de heer Kim van Kampen, voornoemd;
_____________________________________
b. de heer Benjamin Hammer, voornoemd.
____
De overige bestuursleden zullen op een later tijdstip worden benoemd, waarna ook de
___________________________
functies van de bestuursleden zullen worden vastgesteld.
______
3.
eeduizend
____________________________________________________________________
vijftien.
_____________________________________________________________________
SLOT AKTE
________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,
_______________________________
vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
____
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen personen mededeling
gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. Ik heb de
_________
verschenen personen daarbij gewezen op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien.

Notea

- blad 9 -

2014.0710.01/MV

_
De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
__________________________________________________________
daarmee in te stemmen.
_________
Deze akte is verleden te Hilversum op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
__
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen personen en
____________________________________________________________________
mij, notaris.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door ondergetekende, mr. Arie Willy Rehorst, als
waarnemer van mr. Sandra Vivian Viveen, notaris te
Hilversum
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