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OPRICHTING

Heden,éénseptember
tweeduizend
zeventien,
verschenen
voormij,Mr.Johannes------JacobusGerardusBuijsman,notarisgevestigdte Velsenen kantoorhoudende
te-----Santpoort-Noord:--1. de heerEdzardMariaHOYNG,wonendete 2082HMsantpoort-Zuid,
Harddraverslaan
28, geborente's-Gravenhage
op zevenentwintig
mei----negentienhonderd
zesenveertig,
zich legitimerende
metzijn rijbewijsmet kenmerk--5841954775,
uitgegeven
te Velsenop vijf februaritweeduizend
zestien,gehuwd.--metmevrouwUrsulaSusanneMariaGabriëleTreu;----2. de heerDr. Jean PierreAndré WESTERVELD,
wonendete 2082HJSantpoort--geboren
Zuid,Clarionlaan
6,
te's-Gravenhage
op zevenentwintig
oktober.--negentienhonderd
zevenenvijftig,
zich legitimerende
metzijn rijbewijsmet kenmerk5806249615,
uitgegeven
te Velsenop vierentwintig
maarttweeduizend
zeventien,--gehuwdmetmevrouwDrs.EllenJohannaMariaVerwiel:-3. de heerJohan FrederikPIETERS,
wonendete 1991MVVelserbroek
(gemeente--Velsen),Klipper16,geborente Harlingen
op tweemeinegentienhonderd--vijfenveertig,
zich legitimerende
metzijn paspoortmet kenmerkNN82D31
14,--------uitgegeven
te Velsenop één maarttweeduizend
zestien,gehuwdmet mevrouw-----GerdaTruusvan Genderen:-------hiernatezamengenoemd:"oprichter".
Naamen Zetel--Artikel1
1. De stichting
draagtde naam:StichtingArtX.-----2. De stichtingis gevestigd
in de gemeente
Velsen..-:
Doel
Artikel2
1. De stichting
ArtXwil nieuwevormenvan kunststimuleren,
doortalenfuolle-------kunstenaars
te ondersteunen
in hunvrijekunsten eigenwerk.En doordezeproductiein directeconÍrontatie
met het publiekte brengen.De nieuwevormenvankunstmogenzittenin de boodschap,
hetgebruikvantechnieken,
composities
of--presentaties
van de kunst.-2. Stichting
ArtXwerktaandezedoelstelling
doorprogramma's
vanondersteunende-activiteiten
te ontwikkelen
en uitte voerenten behoevevan professionele-:-----kunstenaars
en hetpubliek.--3. De stichtingArtX heeftgeenwinstoogmerk---Bestuur:samenstellinq.
wÍizevanbe.noemen
en beloning-1. Hetbestuurvande stichtingbestaatuiteendoorhet bestuurvastte stellenaantal-van ten minstedrie (3)en ten hoogstezeven(7) bestuurders.
Tot bestuurderkunnenuitsluitend
personen
natuurlijke
wordenbenoemd-2. De bestuurders
wordenbenoenrden geschorstdoorhet bestuur.In vacaturesmoetzo spoedigmogelijk
wordenvoozien.Hetbestuurkiestuitzijnmiddeneen.------------
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De functiesvan secretarisen-----voorzitter,een secretarisen een penningmeester.
penningmeester
kunnendooréén persoonwordenvervuld.-:
wordenbenoemdvooreen periodevan vier (4) jaar.Zijtredenaf--3 . De bestuurders
volgenseen doorhet bestuurop te makenrooster.Eenvolgenshet rooster-----------De in een------en onbeperktherbenoembaar.
bestuurderis onmiddellijk
afgetreden
vacaturebenoemdebestuurderneemtop het roostervan aftredende-tussentijdse
plaatsin van degenein wiensvacaturehij werdbenoemd.4 . Ingevalvan één of meervacaturesin het bestuurbehoudthet bestuurzijn------bevoegdheden.-----ontvangengeenbeloningvoorhunwerkzaamheden.-----5. De bestuurders
van hun-------van de doorhen in de uitoefening
Zij hebbenwel rechtop vergoeding
functiegemaaktekosten.--Bestuur:taaken bevoeqdhedenArtikel4
vande stichting-1. Hetbestuuris belastmethet besturen
tot'-2. Hetbestuuris nietbevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomsten
ng van registergoederen.
ing en bezwari
ing, vervreemd
verkrijg
3. Hetbestuuris nietbevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomsten,verbindt,zichvoorwaarbijde stichtingzichals borgof hoofdelijkmedeschuldenaar
vooreen schuldvan een ander--een derdesterkmaaktof zichtot zekerheidstelling
verbindt.-a. Tegeneen handelenin strijdmetde leden2 en 3 kantegenderdenberoep----wordengedaan.--worden-----mogenslechtsonderhetvoorrechtvanboedelbeschrijving
4. Erfstellingen
aanvaard------

Bestuur:verqaderingen
Artikel5
vanhetbestuurwordengehoudenin Nederlandop de plaatsals1. Devergaderingen
bij de oproepingis bePaald.
2. Jaarlijksbinnenzes (6) maandenna afloopvan het boekjaarwordteen vergaderinggehouden,waar in elk gevalaande ordekomtvan het bestuur(dejaarvergadering)
van de balansen de staatvan batenen lasten.de vaststelling
daartoegehouden,wanneeréénvan de bestuurders
3. Voortswordenvergaderingen
doet.de oproeping
geschiedtschriftel'rjk,
ten minstezeven(7) dagen4 . De oproepingtot een vergadering
nietmeegerekend'-*en dievande vergadering
tevoren,de dagvande oproeping
de te---------plaats
vergadering,
en tijdstipvan de
5 . Eenoproepingvermeldt,behalve
onderwerpen.--------behandelen
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6. De vergaderingen
wordengeleiddoorde voozitter.Indiendezeafwezigis vooziende aanwezigebestuurders
in de leidingvan de vergadering.
Tot dat momentwordt.:
geleiddoorde in leeftijdoudsteaanwezigebestuurder
de vergadering
7. De secretarisnotuleertde vergadering.
Bij afwezigheid
van de secretariswordtde-notulistaangewezen
doorde voorzittervan de vergadering.
De notulenworden-----vastgestelden getekenddoorde voozittervan de vergadering
en de notulist.De--notulenwordenvervolgensbewaarddoorde secretaris..
8. Toegangtot de vergaderingen
van het bestuurhebbende in functiezijnde--bestuurders
en degenendiedaartoedoorhet bestuurzijnuitgenodigd.----Bestuur:besluitvorm
inq1. Hetbestuurkanin eenvergadering
alleenbesluiten
nemenindiende meerderheid-van de in functiezijndebestuurders
aanwezigof vertegenwoordigd
is. Een--bestuurderkanzich in eenvergadering
dooreen anderebestuurderlaten-------vertegenwoordigen
nadateen schriftelijke,
ter beoordeling
van de voozittervan devergadering
voldoende,
volmachtis afgegeven.
Eenbestuurderkandaarbijslechtsvooréén (1) anderebestuurder
alsgevolmachtigde
optreden.2. ls in eenvergadering
nietde meerderheid
vande in functiezijndebestuurders
aanwezigof vertegenwoordigd,
danwordteentweedevergadering
bijeengeroepen,(2)
te houdennieteerderdan twee en nietlaterdanvier (4)wekenna de eerste-----vergadering.
ln dezetweedevergadering
kanongeachthet aantalaanwezigeof---vertegenwoordigde
bestuurders
wordenbeslotenomtrentde onderwerpen
welkeop
de eerstevergadering
op de agendawarengeplaatst.Bijde oproepingtot de----tweedevergaderingmoetwordenvermelddat en waaromeen besluitkanworden--genomenongeachthet aantalaanwezigeof vertegenwoordigde
bestuurders.--------3. Zolangin eenvergadering
allein functiezijndebestuurders
aanwezigzijn,kunnen-geldigebesluiten
wordengenomênoveralleaande ordekomendeonderwerpen,---mitsmetalgemene
stemmen,
ookalzijnde doorde statutengegevenvoorschriftenvoorhetoproepen
en houdenvanvergaderingen
nietin achtgenomen.---------4. Hetbestuurkanmetalgemene
stemmenookbuitenvergadering
besluiten
nemen..-Van een aldusgenomenbesluitwordtdoorde secretariseen relaasopgemaakt,
dat.
na medeondertekening
doorde voozitterals notulenwordtbewaard.
5. lederebestuurderheefthet rechttot het uitbrengen
van één stem.
Voorzoverdezestatutengeengroteremeerderheid
voorschrijven
worden.------------genomenmetvolstrektemeerderheid
bestuursbesluiten
van de geldiguitgebrachtestemmen.Bijstakingvan stemmenwordthet voorstelgeachtte zijnverworpen
6. Allestemmingen
geschieden
in eenvergadering
mondeling,
tenzijéén of meer------bestuurders
vóórde stemmingeen schriftelijke
stemmingverlangen.Schriftelijke---
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geslotenbriefjes.geschiedt
bij ongetekende,
stemming
7. Blancostemmenwordenbeschouwdals niette zijn uitgebracht
oordeel'-----uitgesproken
ter vergadering
8. Hetdoorde voorzittervan de vergadering
geldtvoorde inhoudHetzelfde
omtrentde uitslagvaneenstemmingis beslissend.
van een genomenbesluit,voorzoverwerdgestemdovereen nietschriftelijkvastgelegdvoorstel.--van het oordeelvan de voozittervan de
na het uitspreken
Wordtechteronmiddellijk
de juistheiddaarvanbetwist,dan vindteen nieuwestemmingplaats--vergadering
stemming-of, indiende oorspronkelijke
van de vergadering
indiende meerderheid
geschiedde,
aanwezigedit----------een stemgerechtigde
niethoofdelijkof schriftelijk
van de----verlangt.Doordezenieuwestemmingvervallende rechtsgevolgen
stemming.-------oorspronkelijke
Bestuur:defungeren
Artikel7-defungeert:----Eenbestuurder
a. doorzijnoverlijden;b. doorhetverliesvan hetvrijebeheeroverzijnvermogen;---c. doorzijn aftreden;'
overige-stemmenverleenddoorde gezamenlijke
d. doorontslaghemmetalgemene
----bestuurders;------._____::_-__:
Wetboeke. doorontslagop grondvan artikel2:298Burgerlijk
Vertegenwoordiqinq'

Artikel8de stichting
1. Hetbestuurvertegenwoordigt
komtmedetoe aantweegezamenlijk------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
bestuurders
handelende
alsookaan---------3. Het bestuurkanvolmachtverlenenaanéén of meerbestuurders,
binnende grenzenvandievolmachtte vertegenwoordigen.derden,om de stichting
Boekiaaren iaarstukken
Artikel9--is gelijkaanhetkalenderjaar.
vande stichting
1. Hetboekjaar
van de stichtingen van alles--.Z. Hetbestuuris verplichtvande vermogenstoestand
uitvan de stichting,naarde eisendie voortvloeien
de werkzaamheden
betreffende
te voerenen de daartoe'
op zodanigewijzeeen administratie
dezewerkzaamheden,
op zodanigew'tjzete-en anderegegevensdragers
behorendeboeken,bescheiden
van de stichting---bewaren,dat daaruitte allentijdede rechtenen verplichtingen
kunnenwordengekend.--3. Het bestuuris verplichtjaarlijksbinnenzes (6) maandenna afloopvan het boekjaar-
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de balansen de staatvanbatenen lastenvande stichting
te maken,op papierte-stellenen vastte stellen.4 . Het bestuuris verplichtde in de voorgaandeledenbedoeldeboeken,bescheiden
en
gedurendezeven(7)jarente bewaren
anderegegevensdragers
De op een gegevensdrager
gegevens,uitgezonderd
aangebrachte
de op papier--gesteldebalansen staatvanbatenen lasten,kunnenop eenandere---gegevensdrager
wordenovergebracht
geschiedten bewaard,mitsde overbrenging
metjuisteen volledigeweergavevan de gegevensen dezegegevensgedurendede
volledigebewaartijdbeschikbaar
zijn en binnenredelijketijd leesbaarkunnen--------wordengemaaK-ReqlementArtikel1O1. Het bestuuris bevoegdeen reglementvastte stellen,waarindie onderwerpen------wordengeregeld,
die naarhetoordeelvanhet bestuur(nadere)regelingbehoeven.2. Het reglementmag nietmet de wet of dezestatutenin strijdzijn.----3. Het bestuuris bevoegdhet reglementte wijzigenof te beëindigen.---4. Op de vaststelling,
wijzigingen beëindiging
van hetreglement
is het bepaalde
in--artikel11 lid 1 vantoepassing.---------StatutenwiiziqinsArtikel11----*-1. Het bestuuris bevoegddezestatutente wijzigen.Eenbesluittot statutenwijziging-moetmetalgemene
stemmenwordengenomenin eenvergadering
waarinalle---g of vertegenwoord
bestuurdersaanwezi
igd zijn..--:-Hetbepaaldein artikel6 leden3 en 4 is vanovereenkomstige
toepassing
op een---besluittot statutenwijziging,
metdienverstandedat in gevalvan een besluitbuiten-vergadering
daarvanmoetblijkenuiteendooriederebestuurder
ondertekend
stuk.2. De wijzigingmoetop straffevan nietigheidbij notariëleaktetot standkomen.ledereis bevoegdde desbetreffende
bestuurderafzonderlijk
aktete verlijden.3. De bestuurders
zijnverplichteen authentiekafschriftvan de wijzigingen de----------gewijzigdestatutenneerte leggenten kantorevan het handelsregister.
Ontbindingen vereffeninq-

1. Hetbestuuris bevoegdde stichting
te ontbinden.----2. Op hetbesluitvan het bestuurtot ontbinding
is het bepaalde
in artikel11 lid 1 van.--overeenkomstigetoepassing.
3. Indienhet bestuurbesluittot ontbinding
wordttevensde bestemming
van het----liquidatiesaldo
vastgesteld.
ln anderegevallen
vanontbinding
wordtde bestemming.
van het liquidatiesaldo
doorde vereffenaars
vastgesteld.----
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dientte wordenbesteedten behoevevan een algemeennut-----Het liquidatiesaldo
of vaneen buitenlandse----doelstelling
meteensoortgelijke
instelling
beogende
nut beoogten dieeen
hetalgemeen
uitsluitend
of nagenoeg
die uitsluitend
instelling
heeft.----doelstelling
soortgelijke
vereffenaars,
tenzijbij het besluittot ontbinding'-zijn de bestuurders
4. Na ontbinding
zijn aangewezen.
één of meeranderentot vereffenaars
van de ontbonden---de
boekenen bescheiden
blijven
5. Na afloopvan de vereffening
termijnonderberustingvan de---stichtinggedurendede bij de wet voorgeschreven
persoon.--------------aangewezen
doorde vereffenaars
vanTitel1, Boek2van het'------de bepalingen
zijnoverigens
6. Op de vereffening
Wetboekvantoepassing.
Burgerlijk
Slotbepalinqen.

Artikel13waarinzowelde wet als dezestatutennietvoozien, beslisthet'-.-1. In allegevallen,

bestuur.
weg
wordtin dezestatutenmedeverstaaneen langselektronische
2. Onderschriftelijk
bericht.--leesbaaren reproduceerbaar
toegezonden
decembertweeduizend3. Heteersteboekjaarvan de stichtingeindigtop éénendertig
zeventien.Slotverklarinoen-personen
'Tenslotteverklaarden
:
de verschenen
a. het eerstebestuurbestaatuit vijf (5) bestuurders;---------in de achterhun naamvermeldefunctie:-:--b. voorde eerstemaalzijn bestuurders,
voornoemd,
alsvoorzitter;'1. de heerJ.P.A.Westerveld,
alssecretaris;2. de heerE.M.Hoyng,voornoemd,
3. de heerJ.F.Pietersals penningmeester;--4 .d e h e e rJa n P i eter K|eijbur g,wonendete2o82HGSantpoo r t.Z ui d,- - ntig september-----Laurillardlaan 22,geborente Voorburg op vijfentwi
gehuwdmet mevrouwPamelaTheresiaMaria'
tweeënzestig,
negentienhonderd
en
alsgewoonbestuurslid,
Baatsen,
O. de heerAdolf Johannesde Vries,wonendete 1973XV lJmuiden(gemeente-september12 J, geborente Haarlemop tweeëntwintig
Velsen),Eenhoornstraat
weduwnaar van mevrouwGeertruida Maria-achtenveertig,
negentienhonderd
als gewoon'
CorneliaWarren,thansongehuwden nietals partnergeregistreerd,
bestuurslid
Het---6, 2082HJSantpoort-Zuid.
c. heteersteadresvan de stichtingis: Clarionlaan
eerstepostadresvan de stichtingis gelijkaandit adres.
WAARVANAKTEis verledente Velsenop de datumin het hoofdvan dezeakte--.--------

vermeld.
De verschenenpersonenzijn mij,notaris,bekenden de identiteitvan de verschenen.----personenis doormij,notaris,aande handvande hiervoorvermeldeen daartoe
vastgesteld.-----*
bestemdedocumenten
De zakelijkeinhoudvan de akteis aande verschenenpersonenopgegevenen-----------toegelicht.De verschenenpersonenhebbenverklaardop volledigevoorlezingvan de--aktegeenprijste stellenen tijdigvoorhetverlijdenvan de akteeen conceptakte
te---hebbenontvangen,
vande inhoudvande aktete hebbenkennisgenomenen te zijn---gewezenop de gevolgen,die voorpartijenuit de aktevoortvloeien.--Dezeakteis beperktvoorgelezen
en onmiddellijk
daarnaondertekend,
eerstdoorde--verschenenpersonenen vervolgensdoormij,notaris.
Volgtondertekening.
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