
Oprichting
stichting

Dossier nummer 85-8 LT/mh
concept de dato 4 januari 1985

Heden, de veertiende januarí ----------;
negentienhonderd vijf en tachtig, verscheen voor mij'
Ivlr Johannes Petrus van der Stap
notaris ter standplaats Rotterdam:
De heer Mr Luutzen Frederik tammitrgdr kandidaat-nota- -
ris, wonende te Rotterdam, volgens zLln verklaring ten

deze handelend aIs schriftelijk gevolmachtigde vans

1. de heer Dr. Aarnout Cornelis Rouw, chemicus, wonende

te Vùilnis, !{ethouder van Damlaan 32, geboren te
Zaamslag op vijf februari negentienhonderd drie en -
vijftigr ------

2. de heer Ir. Joannes Vlilhelnus Maria van Diepen, do-
cent, wonende te Dronten, De Wildkansel 13r geboren

te Spanbroek op zestien februari negentienhonderd
vier en vijftig; en -----

3. de heer Ir. Karel Kuijpers, ingenieurr wonende te
Zoetermeer, Valenberg 53, geboren te Leeuwarden op -
vier december negentienhonderd zeven en veertig

Van gemelde volmachtgevingen blijkt uit drie onderhand-

se akten van votmacht, welke na overeenkomstig de wet

voor echt te ziSn erkend aan deze minuut zullen worden

gehecht. ------
De comparant verklaarde namens zijn volmachtgevers bij
deze akte op te richten een stichting' welke wordt ge-
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I. De stichting draagt de naam: STICHTING EPIKOURIA.
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2. zij is gevestigd te Dronten
DOEL
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merk bevorderen van welzijnswerk
behoeve van kansarmen in de derde

de stichting en
van de vorm en

het zonder winstoog- -
en vormingswerk ten --
wereld één en ander

in de ruimste zín des woords.
.UTDDELEN

;":;;;;;;;;;;;"ffi;;";;;;;-:::-:::
a,. het steunen van een of meer werzijns- en vormings- -

werkers i ------
b. het uitgeven en verspreiden van daartoe geschikte

lektuuri en
c. alle andere wettige en passende middelen

GELDMTDDELEN

Artikel 4

1. De geldmiddelen der stichting bestaan uit:
a. schenking€rrr erfstellingen en legaten; ______
b. subsidiesi en
c. andere wettige baten

2. Erfsterringen mogen door de stichting slechts worden
aanvaard onder het voorrecht van boederbeschrij- ---
ving

BESTUUR

Artikel 5

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal - niet
minder dan drie en niet meer dan vijf bestuur- ---
ders

2. Het bestuur kiest uit zí1n midden een voorzitter t --
een secretaris en een penningmeester en eventueel --
een of meer plaatsvervangers voor deze functionaris-
sen.

3. Het bestuur bepaalt het beleid van
is verantwoordelijk voor het geven
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richting daaraan en heeft het toezicht op de uitvoe-
ring daarvan

4. Indien een bestuurder ophoudt bestuurslid te zí1n, -
wordt hij opgevolgd door een persoon, t€ benoemen

door het bestuur.
- VERTEGENWOORDIGING

- Artikel 6

1. De stichting wordt tegenover derden in en buiten
rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de se-
cretar is .

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeen-
komsten tot het kopenr vervreemden of bezwaren van

registergoederen, mits het besluit daartoe wordt ge-
nomen met algemene stemmen in een bestuursvergade- -
ring, waarin alle bestuursleden aanwezig of verte- -
genwoordigd zi1n, zonder dat in het bestuur enige

___::::::::-::::::::_:;;;;";-;-_:::__ __::::::::::-:-:
1. Een bestuurder houdt op bestuurslid te zijn' \danneer

hi j:
a. overlijdt;
b. vrijwiJ-li9 aftreedt;
c. periodiek aftreedt;
d. ontslagen wordt door het bestuur met eenparigheid

van de stemmen van a1 de overige bestuursLeden. -
2. Telkenjare treedt een dusdanig aantal bestuurders

af, volgens een door het bestuur op te stellen roos-
ter, dat in een tijdvak van drie jaar iedere be- ---
stuurder éénmaal is afgetreden.

__ :::_:::::::::::_:: T::ilî :"::::::lliil-----::-:--
Het bestuur beslist met volstrekte meerderheid van

de geldig uitgebrachte stemment ------
blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden a1s niet
u i tgebracht.

1.



2.

3.
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Bij staking van stemmen wordt het, in geding zijnde
voorstel aangehouden tot de volgende vergadering.
Indien de stemmen over hetzelfde voorstel in die
vergadering vreer staken, wordt het voorstel geacht
te zí1n verworpen.
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris en --
weI door middel van schriftelijke oproepingehr ver-
zonden aan ieder der leden. De vergaderingen worden
gehouden ter plaatse en ten tijde in de oproeping
vermeld.
De termijn van oproeping tot ,ile vergaderingen be- _
draagt tenminste veertien dagen, de dag der oproe-
ping en der vergadering niet medegerekend. Indien
het bepaalde omtrent de wílze van oproeping of de
termijn van oproeping niet in acht is genomen kun-
nen gerdige besluiten slechts worden genomen in een
bestuursvergaderíng, waarin arle bestuurders aanwe-
zíg of - overeenkomstig het tiende lid - vertegen_
woordigd zí1n
Het bestuur kan ar-leen beslissingen nemen, indien -
meer dan de helft van zijn leden ter vergadering
aanwezig is.
Zí1n op een vergadering minder dan de helft van de
reden aanwezig, dan wordt de beslissing over het in
geding zijnde voorstel aangehouden tot de vorgende
vergader ing.
rs in deze vergadering wederom minder dan de helft
der leden aanwezig, dan kunnen over hetzelfde in
geding zijnde voorsteL wel beslissingen worden ge-
nomen

In de oproepen tot de vergaderingen van het be_
stuur, als bedoeld in artiker 9 rid 2 en artiker g

lid 4 moet het in geding zijnde voorster uidrukke-
Iijk worden vermeld

4.

5.

6. Van de beraadslagingen en de besluiten in de verga_
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r^rorden notulen gehouden
d en ten blijke daarvan

, welke worden vast-
ondertekend door de
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dering
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tter en secretaris.
stuur kan ook buiten vergadering besluiten
mits dit schriftelijk of telegrafisch 9e- --

t en aIle bestuurders zich vóór het desbe- --
nde voorstel uitspreken.
n en ander wordt aantekening gehouden in het
nreg ister
tuurders genieten aIs zodanig geen honora-

zich ter vergadering doen verte-
slechts bij schriftelijke vol-
een andere bestuurder, betrek-

n bepaalde vergadering, rvelke
vang der vergadering aan de

adering moet worden vertoond
slechts één ander bestuurslid

8.

9. Bij afwezigheid van een bestuurslid treedt zijn ---
vervanger op.

10. Een bestuurder kan
genwoordigen, doch
macht, verleend aan

king hebbende op ee

volmacht bij de aan

voorzitter der verg
Een bestuurslid kan
ver tegenwoord igen.

- Artikel 9 ------
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het ka-

lenderjaarr IIr€t dien verstande, dat het eerste boek-
jaar aanvangt bij de oprichting der stichting en

eindigt op een en dertig december negentienhonderd
vijf en tachtig.

2. In een vergadering'
rnaand na afloop van
legt de secretaris

rvelke uiterlijk in de vierde ---
het boekjaar wordt gehouden

een jaarverslag aan het bestuur
voor.
In dezelfde vergadering legt de penningmeester reke-
ning en verantwoording af.
Goedkeuring van deze rekening en verantwoording door

het bestuur strekt de penningmeester tot décharge. -
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1. Een besluit tot wijzigíng van deze statuten en/of
opheffing der stichting kan slechts worden genomen

in een vergadering van het bestuur, waarin alle le-
den aanwezig zí1n, met een meerderheid van tenminste
twee/derde der uitgebrachte stemmen.

2. Mochten in een vergadering, waarvan tenminste vier
weken van te voren is aangekondigd, dat daarin een -
bij de aankondiging omschreven voorstel tot wijzi-
ging van deze statuten of opheffing der stichting
zaI worden behandeld, niet aIle bestuursleden aanvre-
zíg zi7n, dan beslist het bestuur in de daarop vol-
gende vergadering hieromtrent, zulks zonodig in af-
wijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde t --
met dien verstande evenwel, dat voor de totstandko-
ming van de statutenwijziging of de opheffing der
stichting ook in dit geval tenminste een meerderheid
van twee/derde der uitgebrachte stemmen is vereist,
en dat deze tweede vergadering wordt bijeengeroepen
op een datum, door de eerste vergadering - met in-
achtneming van een oproeptermijn van tenminste vier
weken - vast te stellen.

3. Alre bestuurders ziln verplicht en iedere bestuurder
afzonderlijk is gerechtigd de notariéLe akte van

_ ::::::::::t::::::':,ff;;J;;':::::___::-___:_:_:_:
^. 
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1. Bij opheffing van de stichting geschiedt de vereffe-

ning door het bestuur
2. Het eventueel batig liquidatie-saldo wordt uitge- --

keerd aan een of meer rechtspersonen, die een Coel
gelijk aan of nagenoeg gelijk aan dat van deze
stichting beogen, welke rechtsperso(o)n(en) door de
liguidateur(en) word( t) (en) aangewezen
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SLOTBEPALTNG

Artikel 12 -----
In afwijking van het in deze statuten bepaalde, wat de

wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste keer
tot best,uursleden benoemd 3 ------
a,. de volmachtgever sub I als voorzitteri ------
b. de volmachtgever sub 2 als secretarisi en

c. de volmachtgever sub 3 als penningmeestero ---------
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welke in minuut is opgemaakt, is verleden te Rotterdam,
ten dage in het hoofd dezer gemeld. ------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de

comparant heeft deze verklaard van de gehele inhoud
daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorle-
zíng daarvan geen prijs te stellen
Onmiddelfijk na haar beperkte voorlezíng is deze akte
door de comparant en mij' notaris, ondertekend.
Getekend: L.F. Tamminga; J.P. van der Stap
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