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1. Inleiding
Cambodja is een van de armste landen ter wereld. Het land is decennialang geteisterd door
oorlogen en het schikbewind van de Khmer Rouge staat velen nog vers in het geheugen. Nu
is het land weer aan het opbouwen. Hoewel het langzaam iets beter gaat, is armoede voor
een zeer groot deel van de bevolking dagelijkse realiteit.
Enkele feiten:
•

Ongeveer 90% van de mensen die in Cambodja onder de armoedegrens leven, woont op
het platteland1;

•

Ongeveer 33% van de mensen in Cambodja heeft geen toegang tot schoon drinkwater2;

•

In Cambodja sterven elk jaar 10.000 kinderen onder de 5 door het drinken van onveilig
drinkwater en het ontbreken van basale sanitaire voorzieningen3;

•

Meer dan 60% van de bevolking lijdt onder seizoensgebonden voedseltekorten4;

•

Ruim 70% van de huishoudens op het platteland van Cambodja heeft geen toilet5.

Het is duidelijk dat er op het platteland van Cambodja nog altijd grote uitdagingen zijn.
Stichting Apsara helpt gezinnen om een beter leven op te bouwen en wil ervoor zorgen dat
kinderen een toekomst hebben.

2. Doel
2.1 Het ontstaan
Wie reist door het platteland van Cambodja wordt met zijn neus op de feiten gedrukt: er zijn
nauwelijks sanitaire voorzieningen, onderwijs is niet of slecht geregeld en medische
voorzieningen zijn nauwelijks beschikbaar. Het is niet verwonderlijk dat de kindersterfte,
vooral op het platteland, erg hoog is.
Stichting Apsara trekt zich het lot van deze gezinnen die in relatief afgelegen gebieden van
Cambodja wonen aan. Tijdens enkele reizen van de voorzitter naar een paar van deze
gebieden werd het haar duidelijk hoe hard er hulp nodig is. Aan de ene kant is er hulp nodig
om het dagelijks leven veiliger te maken en te zorgen dat de mensen in hun basisbehoeften
kunnen voorzien. Aan de andere kant is het zaak om de gezinnen te helpen om te
ontsnappen aan de armoede. Scholing en voorzieningen op het gebied van hygiëne zijn
daarbij erg belangrijk.
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2.2 Uitgangspunten
De volgende 5 uitgangspunten vormen de pijlers van de aanpak van stichting Apsara:
•

Kleinschalige hulp

•

Directe resultaten

•

Lage kosten

•

Samenwerking met lokale bevolking

•

Langdurig resultaat

2.3 Doelstelling
Stichting Apsara heeft de volgende doelen geformuleerd, die allen betrekking hebben op het
platteland van Cambodja:
•

Kinderen de kans geven om naar school te gaan;

•

Ervoor zorgen dat iedereen de beschikking heeft over schoon drinkwater;

•

Het verbeteren van de hygiëne om ziekte te voorkomen;

•

Ervoor zorgen dat gezinnen in hun basisbehoeften kunnen voorzien (onderdak, voedsel,
kleding, eenvoudige medische zorg);

•

Het vergroten van de zelfvoorzienendheid van de gezinnen;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit
doel behoort niet het doen van uitkeringen of het uitbetalen van salarissen aan de oprichter
of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

4

5

3. Missie & werkwijze
3.1 Waar werken we?
Stichting Apsara tracht deze doelen te bereiken door nauw samen te werken met de lokale
bevolking. Tot nu toe worden de projecten opgezet in het gebied tussen Kampong Kdei,
Phnom Kulen en Kulen Prum Tep, in de provincie Siem Reap. Het eerste project was het
plaatsen van een tweetal waterfilters in het dorpje Orumeas. Daarna is dit uitgebreid naar het
dorpje Chong Spean. Inmiddels zijn er goede contacten gelegd in dit gebied en is de stichting
nauw betrokken bij ontwikkelingen die zich hier afspelen.
We onderzoeken de mogelijkheden om de projecten uit te breiden naar andere afgelegen
gebieden.

3.2 Hoe worden de doelen bereikt?
Om de doelen te bereiken zet de stichting diverse projecten op. De belangrijkste projecten
zijn:
•

Het plaatsen van waterfilters en het geven van voorlichting over het gebruik ervan;

•

Bouw van toiletten en het geven van voorlichting over het gebruik ervan;

•

Bouw van scholen;

•

Het ondersteunen van bestaande scholen door het verstrekken van lesmateriaal;

• Incidenteel geven van noodhulp op het gebied van onderdak, kleding, voedsel en
medische zorg (bijvoorbeeld hulp bij lekkend dak tijdens de regentijd en voedseltekorten
die vaak aan het eind van de regenperiode ontstaan);
•

Voorlichting geven over hygiëne;

•

Aanleggen van waterpompen en pijpleidingen voor irrigatie;

•

Het opzetten van microkredietprojecten, waardoor de gezinnen in staat worden gesteld
om meer inkomen te genereren.

De prioriteit van de diverse projecten wordt bepaald door te kijken naar de stand van zaken
in de praktijk en de kansen die zich aandienen.

3.3 Lopende projecten
Medio 2014 lopen de volgende projecten:
•

In Chong Spean heeft stichting Apsara het dorpshoofd geholpen een school af te bouwen.
Het dorpshoofd was al langere tijd bezig met het inzamelen van geld voor een school.
Omdat de dorpsbewoners erg arm zijn, stonden er na anderhalf jaar sparen nog maar
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twee houten muren. De stichting heeft geholpen om materialen te kopen om de school af
te maken. De dorpsbewoners hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken om de
school te bouwen.
Nu zijn er financiële middelen nodig om schoolbankjes te kopen voor de kinderen. In totaal
zijn er 24 tweepersoonsbankjes nodig à 33 euro. Zodra de school af is, stelt de overheid
een leerkracht ter beschikking. Ongeveer 90 kinderen kunnen dan een dagdeel per dag
les krijgen.
•

Voor Chong Spean worden er financiële middelen gezocht om waterfilters neer te zetten in
de buurt van de huizen/hutten waar deze kinderen wonen, zodat ze de hele dag door de
beschikking hebben over schoon drinkwater.

•

In Orumeas leven de meeste mensen van het verbouwen van rijst. Hun inkomen is erg
laag en vaak niet toereikend om het hele jaar door 3 maaltijden per dag te kunnen eten. Dit
inkomen zou op diverse manieren aangevuld kunnen worden, maar hiervoor is een
investering nodig, die de meeste mensen niet kunnen betalen. Stichting Apsara onderzoekt
of ze kan helpen door een paar biggetjes en een ren ter beschikking te stellen. De varkens
kunnen na een aantal maanden voor veel meer geld verkocht worden en een deel van de
opbrengst moet weer geïnvesteerd worden in de aanschaf van nieuwe biggetjes en voer.
Tijdens haar laatste bezoek aan Cambodja heeft Eveline Groeneveld samen met de lokale
partner Sopheak Hun boeren bezocht die op deze manier succesvol hun gezinsinkomen
weten aan te vullen. Alvorens dit project van start kan gaan, moet er meer onderzoek
gedaan worden naar de kosten en risico’s en moeten er goede afspraken worden
gemaakt. De ouders van Sopheak Hun hebben zelf ook varkens en hebben toegezegd de
dorpsbewoners te willen ondersteunen.

3.4 Criteria voor projecten
Bij de keuze om een project in een bepaald dorp te doen is de beoordeling van onze lokale
samenwerkingpartner belangrijk. We hebben een aantal basiscriteria waaraan educatie-,
sanitaire en noodhulpprojecten moeten voldoen. Andere projecten worden in dezelfde lijn
beoordeeld. De projecten worden alleen opgezet in de armste gebieden waar belangrijke
basisvoorzieningen ontbreken.
Criteria voor projecten gericht op schoon drinkwater:
•

De dorpsbewoners hebben geen of onvoldoende beschikking over schoon drinkwater in
het dorp waar ze wonen;

•

De waterfilters kunnen geplaatst worden voor algemeen gebruik. De filters kunnen
beheerd worden door het dorpshoofd of een schoolhoofd en zijn niet het eigendom van
een gezin en persoon;

Criteria voor educatieprojecten:
•

Er kan een school worden gebouwd als er in de nabije omgeving geen is. Zonder hulp
krijgen deze kinderen geen structureel onderwijs door een leerkracht (soms wordt er als
er geen school is, incidenteel les gegeven door een monnik, maar dat wordt niet als
structureel onderwijs beschouwd. Soms is een bestaande school erg ver weg, waardoor
de kinderen in de praktijk vaak niet kunnen gaan). Door de bouw van de school kunnen
ten minste 60 kinderen onderwijs volgen. De leraar moet betaald worden door de
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Cambodjaanse overheid en de kinderen moeten ten minste 5 dagdelen in de week les
kunnen krijgen;
•

Het onderwijs is gratis (de leerkracht wordt betaald door de Cambodjaanse overheid). In
principe dragen de ouders alleen zorg voor schrijfgerei, schiften en uniform. Wanneer
gezinnen onvoldoende geld hebben om schriften en pennen te kopen, kan de stichting
daarbij helpen. Voorwaarde is dat de kinderen tenminste 5 dagdelen in de week les
volgen;

•

De dorpsbewoners werken zelf mee aan de bouw.

Criteria voor noodhulp:
•

De hulp is dringend vereist. Enkele voorbeelden: wanneer een gezin honger lijdt, kan hulp
beschikbaar worden gesteld in de vorm van rijst en olie. Soms lekken daken zo erg dat
families tijdens de moesson in kletsnatte hutten moeten slapen, omdat ze geen geld
hebben voor herstel van het dak. Er kunnen dan een of meerdere golfplaten beschikbaar
worden gesteld.

•

Er wordt altijd gekeken naar veranderingen die doorgevoerd kunnen worden om de
gezinnen weer voor zichzelf te kunnen laten zorgen;

•

De hulp is altijd kortdurend.
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4. Organisatie
Het bestuur van stichting Apsara bestaat uit:
Eveline Groeneveld: voorzitter
Barbara Arbesser-Rastburg: secretaris
Ton Groeneveld: penningmeester
Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het beoordelen van de projecten, het
financieel beleid, het overleg met contactpersonen in Cambodja, de werving van fondsen en
het onderhouden van de website. De bestuursleden mogen niet over het vermogen van de
stichting beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Dit heet het
‘beschikkingsmachtscriterium’. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is van
donateurs en begunstigden. De bestuurders van stichting Apsara hebben daarom ieder een
gelijke stem. Besluiten worden slechts aangenomen indien alle bestuurders zich voor hebben
verklaard. Ook financiële transacties kunnen enkel gedaan worden bij unanieme instemming.
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Ook de kosten die zij maken in het uitoefenen van hun functie worden niet
vergoed. Reizen naar Cambodja zijn voor eigen rekening.
Stichting Apsara heeft een goede relatie opgebouwd met een lokale samenwerkingspartner,
Sopheak Hun, die zich vrijwillig inzet voor de projecten. Hij is opgegroeid op het platteland
van Cambodja, maar heeft door onderwijs een beter leven weten op te bouwen in de stad. Hij
spreekt zowel Engels als Khmer en helpt de stichting bij het communiceren met de gezinnen
en de leveranciers van de benodigde materialen. Hij heeft tevens verstand van lokale prijzen,
regels en gebruiken en adviseert de stichting op deze gebieden. Hij wordt bij zijn
werkzaamheden ondersteund door zijn ouders en vaak ook door het dorpshoofd van het
dorpje waar een project wordt opgezet.
Stichting Apsara overlegt wekelijks met Sopheak Hun via Facetime, chat en/of mail. Het
bestuur vergadert zo vaak als nodig is, maar ten minste eenmaal per jaar, ten behoeve van
het vaststellen van de jaarrekening. Verder is er frequent overleg via mail en telefoon. Elk
bestuurslid kan een vergadering bijeen roepen en onderwerpen aandragen voor de
vergadering.
Overige informatie Stichting Apsara:
Adres: Roomweg 100, 7534BS Enschede
Bank: RaboBank Enschede- Haaksbergen
IBAN nummer: NL70 RABO 0191637718
BIC (SWIFT): RABONL2U
Kamer van Koophandel: 61202924
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5. Financiën
Om de beschreven doelen te bereiken is geld nodig. Stichting Apsara wil de projecten
financieren door donaties, sponsoring en subsidies. De doelen en projecten worden via
internet (zoals Facebook en website), op beurzen, markten en fairs en via mond-totmondreclame onder de aandacht gebracht. Particulieren en/of bedrijven kunnen een
vrijwillige financiële bijdrage leveren om te helpen de projecten te realiseren. Via de website
en Facebook worden donateurs op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten.

5.1 Kosten
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, zodat vrijwel al het geld direct ten goede komt
aan Cambodja.
Eenmalige kosten voor oprichting van de stichting bedroegen € 50 voor de Kamer van
Koophandel en € 363 voor de notaris.
De vaste lasten van Stichting Apsara beperken zich tot de bankkosten. Deze bedragen €
8,50 per maand. Overige kosten worden door de bestuurders zelf betaald, zoals postzegels,
papier, reis- en verblijfkosten (benzinekosten, vliegticket, hotel, etc) en telefoonkosten. De
website en hosting wordt gratis ter beschikking gesteld door El Niño ICT.
Het geld voor de projecten wordt overgemaakt via Western Union. Hiervoor worden
transactiekosten berekend. Deze bedragen ongeveer 24 euro per donatie van 1500 dollar.6
Er is sprake van invloed van de wisselkoers. In Cambodja is de Amerikaanse Dollar het
gangbare betaalmiddel en daarom is het exacte bedrag dat ontvangen wordt afhankelijk van
de dollarkoers. Voor Western Union is gekozen omdat dit bedrijf momenteel de scherpste
tarieven hanteert voor geldtransacties naar Cambodja, in combinatie met een goede
betrouwbaarheid. Stichting Apsara heeft afgezien van banktransacties, omdat de
Cambodjaanse banken te hoge kosten rekenen en vaak in de praktijk niet meewerken met
OUR (alle kosten voor de opdrachtgever).
De kosten die in Cambodja worden gemaakt, worden zo laag mogelijk gehouden door de
dorpsbewoners zo veel mogelijk zelf te laten doen. De kosten voor bijvoorbeeld vervoer van
de waterfilters beperken zich tot een vergoeding van de benzine. Soms moet er iemand
worden ingehuurd die meer verstand heeft van een bepaald onderdeel van het project.
Bijvoorbeeld voor de bouw van een toilet moest er iemand komen die wist hoe alles onder de
grond aangelegd moest worden. Deze mensen die ingehuurd worden, werken zo veel
mogelijk samen met de dorpsbewoners en krijgen een eerlijke vergoeding voor hun
werkzaamheden, naar lokale maatstaven.

5.2 Financiële verantwoording
Stichting Apsara voert een boekhouding. De penningmeester stelt jaarlijks een jaarrekening
op, bestaande uit een balans, staat van baten en lasten en een toelichting. Het bestuur
6

Prijs op 14 oktober 2014. De kosten kunnen hoger of lager uitvallen bij overmaking van een
ander bedrag. Deze kosten kunnen aan verandering onderhevig zijn. Op
www.westernunion.nl zijn de actuele prijzen te raadplegen.
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beoordeelt de jaarrekening. Na goedkeuring zal deze op de website worden gepubliceerd. Dit
zal gebeuren binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.
De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk aan
de beschreven doelen. Dit heet het bestedingscriterium. Hiermee wordt oppotten van
vermogen voorkomen.
Bij ontbinding van Stichting Apsara wordt een overzicht opgesteld van het batig saldo. Dit
saldo wordt besteed aan een doel dat zo veel mogelijk in overeenstemming is met de doelen
van Stichting Apsara.

6. Bijlagen
•

Statuten

•

Uittreksel Kamer van Koophandel
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Ref: 2014.000455.01/GFR

OPRICHTING

1
Heden, vier augustus tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Mr. Gerrit Frederik
Rouwenhorst, notaris te Delden, gemeente Hof van Twente:
mevrouw Eveline Andrée Catharine Marie GROENEVELD, wonende te 7534 LJ
Enschede, Avondroodvlinder 38, geboren te Tiel op zestien november negentienhonderd
eenentachtig, zich legitimerende met haar paspoort met kenmerk NWCP33RJ2,
uitgegeven te Enschede op twee augustus tweeduizend elf, gehuwd met de heer Miguel
Angelo Meyer, hierna  te  noemen:  ‘de oprichter’.
De verschenen persoon verklaarde als volgt.
De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende statuten
vast.
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en zetel
1. De naam van de stichting is: Stichting Apsara.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Enschede.
Artikel 2 - Doel
1. De stichting heeft als doel: het opzetten van projecten in Cambodja op het gebied van
onder meer scholing en hygiëne, het verstrekken van hulp op het gebied van voedsel,
kleding, medische zorg en onderdak, en in het algemeen om de zelfvoorzienendheid
van mensen aldaar te vergroten,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door onder andere het
verstrekken van waterfilters, aanleggen van waterpompen, voorlichting geven over
hygiëne, bouw van toiletten, bouw van scholen en het verstrekken van lesmateriaal,
het opzetten van microkredietprojecten.
Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen.
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het
ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Alle bestuurders verkrijgen géén vergoeding van de kosten die zij (redelijkerwijs)
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
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2
De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.
Een bestuurder verliest zijn functie:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van
betaling verkrijgt;
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele
vermogen;
d. door zijn vrijwillig aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste
twee in getal.
Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze
bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het
aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld
(agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten
minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet
meegerekend.
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan
tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs
elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door
degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het
bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich
in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht
geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering
vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben
verklaard. Bij een besluit over het ontslag van een bestuurslid, dit kan besluit
genomen worden door unaniem besluit van de overige bestuurders.
Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten
vergadering
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
vergaderingen worden gehouden.
6.
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3
3.

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 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 vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden
door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de
vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle
bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle
bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor
dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met
betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen
worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt.
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het
beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de
wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de
besteding daarvan.
5. Het bestuur zorgt ervoor dat:
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er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de
stichting; en
de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in
redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de
stichting.
6. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat
daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van:
de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke
bestuurders;
de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de
stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;
de inkomsten van de stichting;
het vermogen van de stichting.
Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de
penningmeester moet zijn.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en
bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de
stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als
afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 op te maken en op papier te
stellen.
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin
bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel 2:300
Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het
bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de
stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en
lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te
wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze
accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag
van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt
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vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als
bedoeld in lid 2.
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een
handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken
vermeld.
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vijf
maanden op grond van bijzondere omstandigheden.
Artikel 9 - Reglementen
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels
of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn
taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet.
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het
van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit
werd genomen.
Artikel 10 - Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste
aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en
niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het
besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping
tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de
voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar
niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.
Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting
Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een
andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de
leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing,
onverminderd de eisen van de wet.
Artikel 12 - Ontbinding en vereffening
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Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel
mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel
batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het
doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen
nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor
zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
SLOTVERKLARINGEN
De verschenen persoon verklaarde ten slotte:
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit drie bestuurders.
Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd:
1. de oprichter, als voorzitter;
2. mevrouw Barbara Arbesser-Rastburg, wonende te 3523GX Utrecht, Looplantsoen
110, geboren op acht maart negentienhonderd tweeëntachtig te Graz, Oostenrijk,
gehuwd, als secretaris;
3. de heer Antonius Cornelis Maria Groeneveld, wonende te 4191 GP Geldermalsen,
Van Limburg Stirumstraat 16, geboren te Voorburg op vierentwintig juni
negentienhonderd tweeënveertig, gehuwd, als penningmeester.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend
veertien (31-12-2014).
Adres
Het adres van de stichting is Roomweg 100, 7523 BS Enschede.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon
is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde
document vastgesteld.
Deze akte is verleden te Delden, gemeente Hof van Twente, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig
voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te
zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en
mij, notaris, ondertekend.
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