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oprichting stichting

Heden de vierde augustus negentienhonderd achtennegentig -----
verschenen voor mij, mr. Willem Jan Boelens, notaris ter -----
standplaats gemeente Delft: -------------------------------
1. de heer Renë Broekhui j zen, geograaf, geboren te Delft op

drieëntwintig december negentienhonderd drieënzeventig, --
wonende te 2623 AC Delft, Kalfjeslaan 73, paspoort nummer:
N10806660, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in -
de zin van artikel l:80a van het Burgerlijk Wetboek; -----

2. de heer Harrie Pieter Pruilt van Hertog, econoom, geboren
te Rotterdam op drie maart negentienhonderd zesenveertig,
wonende te 2613 TZ Delft, Hugo de Grootstraat 174, rijbe-
wijs nummer: 3115407442, ongehuwd en niet geregistreerd --
als partner in de zin van artikel l:80a van het Burgerlijk
Wetboek . -------------------------------------------------

De comparanten verklaarden op te richten een stichting en voor
deze stichting vast te stellen de volgende ----------

• S T A T U T E N - - - - -
Naam en zetel ---------
7\ T-t- -J Vol 1r\±- L. -L JS. t? _L J_

1. De stichting draagt de naam: Stichting Prodeo Advies ----
Delft . De stichting kan bij afkorting worden aangeduid als
Stichting PAD.

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Delft. ------

Artikel 2 ----------------------------------------------------
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en stimuleren -

van het sociale welzijn van de bewoners van Delft. -------
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het - al dan niet gratis - geven van gevraagde en onge-
vraagde adviezen aan inwoners van Delft; --------------

b. het verzorgen van informatieve publicaties in de media;
c. het opzetten, stimuleren, begeleiden, ondersteunen en -

coördineren van projecten en andere activiteiten die er
toe strekken de bevolking van Delft te informeren op
het gebied van haar sociale welzijn; ------------------

d. het werven van fondsen; -------------------------------
e. het ter beschikking stellen van faciliteiten en finan-

ciële middelen ten behoeve van de hiervoor onder a., b,
c. en d. bedoelde activiteiten; -----------------------

f. het leggen en onderhouden van contacten met de plaatse-
lijke overheid en andere organisaties, instanties en - -
personen binnen Delft. --------------------------------

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. ------------
Vermogen -----------------------------------------------------
Artikel 3 ----------------------------------------------------
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde
vermogen wordt gevormd door : ---------------------------------



a. subsidies, giften en donaties;
b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag
Artikel 4
1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste

vijf natuurlijke personen.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een

secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van
de beide laatsten een secretaris-penningmeester aan.

3. Het bestuur stelt binnen de in lid l gestelde grenzen het
aantal bestuurders vast.
Een niet-voltallig bestuur houdt zijn bevoegdheden.

4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In vacatu-
res wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal
vijf jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te
maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuur-
der is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse
vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van
degene in wiens vacature hij is benoemd.

6. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van •

betaling aanvraagt; T
c. door zijn onder curatele stelling;
d. door zijn aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige

bestuurders.
Bestuur; taak en bevoegdheden
Artikel 5 •
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van --

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan 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 ander -
verbindt.

3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie
maken, worden hun door de stichting vergoed. Het bestuur -
kan aan bestuurders geen bezoldiging toekennen.

Bestuur; vertegenwoordiging
Artikel 6
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de •

voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de
penningmeester alsmede aan de secretaris tezamen met de
penningmeester, dit laatste echter slechts indien deze
functies niet in één persoon zijn verenigd.



3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer van de -\
bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur; werkwijze
Artikel 7
1. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is --

voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
ledere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één --
stem.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verwor-
pen .
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist
de voorzitter van het bestuur.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door -
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt --
herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal -
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een •
vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zijn in een vergadering minder dan twee/derde van de in --
functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, -
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden
ten minste twee en ten hoogste vier weken nadien, in «welke
tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten onge-
acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
omtrent de onderwerpen die in de eerste vergadering op de
agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering --
door het ontbreken van het quorum niet kon worden beslo-
ten.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onaf-
hankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.

2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering
besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid •
worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een
besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel --
vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders --
zich voor het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mede-
deling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke --
mededeling in de notulen van die vergadering wordt ver-
meld .

3. De voorzitter en ten minste twee van de overige bestuur-
ders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het
bestuur bijeen te roepen.

4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur ge-
schiedt - door de in het voorgaande lid bedoelde personen,



dan wel namens dezen door de secretaris - schriftelijk op
een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van
de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter
plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de --
vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit --
lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige
besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuur-
ders voor het tijdstip van de vergadering schriftelijk
hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te
verzetten.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben be- --
stuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn
uitgenodigd.

5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter
vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een be- -
stuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering --
vertegenwoordigen.

6. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij
zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar lei-
ding .

7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop
de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien
verstande, dat indien één of meer bestuurders dat verlan-
gen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming -
is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastge-
legd voorstel.
Het bepaalde in artikel 2:13 lid 4 Burgerlijk Wetboek is -
van toepassing indien onmiddellijk na het uitspreken van -
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan wordt -
betwist.

9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur --
worden notulen gehouden door de secretaris of door de
daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerst-
volgende vergadering en ten blijke daarvan door de voor- -
zitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Boekjaar, jaarstukken
Artikel 8 •
1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boek-

jaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na
afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten
en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een
begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar.



De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de\
in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuur-
ders .
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, -
te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, -
vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders --
ondertekend.
Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de
balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze
stukken doen onderzoeken door een door het bestuur aan te
wijzen registeraccountant of andere deskundige. Deze
registeraccountant of andere deskundige brengt omtrent
zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daarom-
trent een verklaring af.

Statutenwij ziqinq
Artikel 9 •
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot Statutenwij ziging behoeft

een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen
in een voltallige vergadering van het bestuur.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging
aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergade-
ring worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee
en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, -
waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden --
vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging --
kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter verga-
dering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin het voorstel
tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks
steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van -
het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de
voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden ge-
voegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten
minste twee weken. Het bepaalde in artikel 7 lid 4 derde -
zin is van overeenkomstige toepassing.

4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders
is bevoegd deze akte te doen verlijden.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van
de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden stich-
tingenregister .

Ontbinding en vereffening
Artikel 10 •
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het be-



paalde in de leden 2 en 3 van het voorgaande artikel van -
overeenkomstige toepassing.

3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het
besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars
zijn benoemd..

4. De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de
registers waar de stichting is ingeschreven.

5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de be-
stemming van het batig liquidatiesaldo vast, met dien
verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel
dat zoveel mogelijk met het doel van de stichting in
overeenstemming is.
De verkrijger van het batig liquidatiesaldo moet een
instelling zijn als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de
Successiewet 1956.

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor
zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze --
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankon-
digingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de -
stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". --

7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop --
geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten --
meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden
te bestaan opgaaf aan de registers waar de stichting is
ingeschreven.

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en beschei-
den van de ontbonden stichting gedurende tien jaren onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet
de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de
registers waarin de ontbonden stichting was ingeschreven.

Reglementen
Artikel 11
1. Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen,

waarin onderwerpen worden geregeld, waarin door deze
statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig
zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op de besluiten tot vaststelling en wijziging van een
reglement is het bepaalde in artikel 9 van deze statuten •
van overeenkomstige toepassing.

Ten slotte verklaarden de comparanten:
Benoemd zijn tot bestuurders in de achter hun naam vermelde --
functie:
de comparant sub 1. de heer R. Broekhuijzen, voorzitter;
de comparant sub 2. de heer H.P. Fruijt van Hertog, secreta-
ris/penningmeester .
Slot
De comparanten zijn mij,
WAARVAN AKTE

notaris, bekend.

IN MINUUT



is verleden te Delft op de datum in het hoofd van deze akte -\
-t T(-\ "K~Tn <"~* "1 f^V C- J_ l L IC JL U. •

Na de zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de --
comparanten hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van •
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend
door de comparanten en mij, notaris,
(volgen handtekeningen)
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