I

eerste blad

I

I
I

I

OPRICHTING STICHTTNG
IIOLI,AND OFFICE FOR PERSONÃL ENCOURÀGE¡IENT
(rroPE)

Mr. J.D" Vlessing
N{rhríì
Hcticll'¡u¡i;

veertien apriJneg'entienhonderd negenennegentigr verschenefr voor mii,
Mr Jacob Dick Vlessingr notaris ter standplaats de
gemeente Heerenveen:
de heer JÀCOB BROIIfER, direkteur, geboren op negientien --juti negentienhonderd veertig te Vlaardingen, wonênde
te 8453 XG Oranjewoud, Heidelaan 23, paspoortnu¡rmer
X080971, gehuwci;
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer HENDRIKUS FEIJEN, bestuurderr geboren op
twaalf januarj- negentienhonderd vierenveertig te
Vtesterbork, \¡¡onende te 9433 PJ Zwiggelte' Vtesteres
5t paspoortnummer X651549, gehuwdt -----2. de heer Mr ERNST JOIIAN LUTGERT' bedrijfsdirecteur'
geboren op zeventien februari negentienhonderd ---achtenveertig te Assen, wonende te 9405 KA Assen
Gooiì.and 27 , paspoortnummer L494543, gehuwd;
3. de heer LAIIBERTUS IIENDERIKT S EISING, bankdirecteur
geboren op tweeëntwintig november negentienhonderd
achtenveertig te Emmen, wonende te 9451 HN Rolde
Zandherenlaan 6, paspoortnÌunmer L365A44 (paspoort
nrunmer N 79022845), gehuwd;
4. de heer JÃN EILDERT NOORDA, vakbondsbestuurder
geboren op achttien auqustus negentienhonderd
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Bovensmilde, Wollegras 10, paspoortnr-mmer X577360'
gehuwd;

5. de heer Mr JÀN WILLEI{ MASIIAN, zonder beroep, geboren
op elf augrustus negentienhonderd negrenentwintig te
Utrecht, wonende te 9404 EV Àssen, Herodotuslaan 10'
paspoortnummer F069077, gehuwd
Van voormel-de vol-machten blijkt uit vijf aan deze akte
gehechte onderhandse akten wan vofmacht. Van de
volmachten is mij notaris genoegzaam gebì-eken.
De comparantr. handelend al.s g'emeId, verklaarde bij deze
akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor ---_ ::i:llT"*Iååi 13.åT"å1"ilil,- : : - :: : : : :: ::: :__ __
i:_::1
Artikel 1
1. De stichting heeft de naam: StJ-chting HOLI^AND OFFICE
FOR PERSOì¡ÀL ENCOT RÀGEItENT (lroPEi ì -----2. Zí) heeft haar zetel in de qemeente Assen
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1. De stichting heeft ten doel:
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regional-e en lokale instituties in het MiddenOoãten, met name in Israé1, Palestijns gebied en
Jordanië- in het bijzonder de (lichamelijk¡ -----verstandelijkr psychisch' sociaal) gehandicapte l-----mêdemens, vóIwaésenen en kinderen, bij te staan in
het verkrijgen van een positite op het terrein van
cultuur, kunst, bewegen casu quo sporti een en ander
in overeensteÍtming met de Verklaring van de Rechten --van de mens en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings rrerband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zL)n, alles in de ruimste zin des
woords

2, De stj,chting tracht haar doel onder meer te
ver\^tezenlijken door
a. het (doen) organiseren van bijeenkomsten en -------workshops waarin uitwisseling, instructie
informatie, demonstratie en toetsing worden -------gegeven ten aanzien van de onder lid 1 genoemde
sectoren; -----b. het aanrei-ken van ter eake dienend materiaal;
c. alle overige wettige middelen die het bestuur
voor het bereiken van de doel-stelling dienstig
_ _ _ _ _ ::il : _ I I l: : _ t:- i: _;åìil:::" " ::_1: : _Ttî111 : - : : : : : - : : : :
-

Artikel 3 -----Het vermogen van de stichting za1 worden gevormd door! --het door de oprichters tot ver\n/ezenlijking van het
doel van de stichting bestemde bedrag van tien
duizend gulden (f.10.000'00) in contanten;
overige contantent
subsidies en donaties; -----schenkingêr, erfstellingen en legaten i ---"'

l:-lii::: -:::Ï1 111:g:3":i,'baten
-;";-;;;;;;-;;;-;"-.;iHÏ:å l;;;;; -;;;-;;;';;;-- :-,:

_ _ _ 11

drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze
akte benoemd. Het aantal- leden wordt - met
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde
door het bestuur met aÌg'emene stemmen vastqesteld'
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste
bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) -kiest uit zijn midden een voorzL|Lter, een secretaris
en een penni_ngimeester. De f uncties van secretarís en
penning'meester kunnen ook door één persoon worden

vervuld

3. Bij het ontstaan van een (of meer) -vacature(s) lt
hei bestuur, zull_en de overblijvende bestuursleden
met algemene stemmen (of zaL het enige overblijvende
bestuursfid) binnen twee maanden na het ontstaan
van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming
van een {of meer) oPvolger(s).
4. Mocht(enj in het bestuur om welke reden dan ook één --of meèr ieden ontbreken, dan vormen de overblijvende
bestuursleden, of vormt het enige overblijvende
99011101 AV

I

derde blad

I
I
I

Mr-J.D- Vlessing
Ntltaì:is

I

I

I

Htrrcn i.ct¡-.

bestuurslid niettemin een \ùettig bestuur, behoudens
het bepaaLde in artikel 11 lid 1.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor -hun werkzaamheden. zij hebben we1 recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun -functie gemaakte kosten
Bestuursvergadering en best.uursbesluiten
Artikei- 5 -----1. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één
wergadering gehouden
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmal-e worden -----gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk -----acht of indien één der andere bestuursleden
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave --der te behandelen punten aan de woorzitter het
verzoek richt. fndien de voorzitter aan een
dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier
voege, dat de vergadering kan worden gehouden -----binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker -bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met
inachtneming van de vereiste formaliteiten
3.
De oproeping tot de vergradering geschiedt
behoudens het in lid 2 bepaalde door de -;;-;;;-::
voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren,
der oproeping en die der vergadering niet
4.
5.

rneegerekend.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve pJ-aats en

statuten gegeven voorschriften voor het

6.
7.

B.

--

van de vergradering, de te behandelen -----onderwerpen.
ZoLang j-n een bestuurswergadering alle in functie -zijnde bestuursl-eden aanwezigi zijn. kunnen
geldige besluiten worden genomen over a1le aan de -orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de ---

tijdstip

oproepen

en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -De wergaderinqen worden geleid door de voorzitter
van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de
vergadering zelf haar woorziLter aan
Van het verhandel-de in de vergaderingen worden
notu-l-en gehouden door de secretaris of door één ---der andere aaû,vezigen, door de voorzitter daartoe -aangezocht. De notul-en worden vastgtesteld en ------getekend door degenen, die in de vergadering a1s
woorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
Het bestuur kan ter wergadering al-leen dan ---geldige besluiten nemen indien de rneerderheid
zijner in functie zijnde leden ier vergadering
aanwezigr of vertegenwoordigd is.
Een bestuurs-l-id kan zich ter vergiadering door een -medebestuursl-id laten vertegenwoordigen op
overlegging van een schriftelijke, ter ---beoordeling van de voorzitt,er der vergadering
voldoende geachte volmacht. Een bestuurslid kan ---daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolrnachtigde optreden
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I{et bestuur kan ook buiten vergadering besluiten --nemen, mits all-e bestuursleden in de gelegenheid --ziin gesteld schriftelijk of per telefax hun
meñing te uiten. Van een aldus g'enomen besluit
wordt onder bijvoeginqr van de ingekomen -----anÈwoorden door de secretaris een rel-aas
opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd
10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het
uitbrengen van één stem
voorzover d.eze statuten geen grotere meerderheid --voorschrijven. worden a1le bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte steÍrmen
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden
mondeling, tenzLj de voorzitter een schriftelijke
stemming gev¡enst acht of één der stemgerechtigden -dit vóór de stemming verlangt
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende
gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zLjn --uitgebracht.
13. rn ãll-e geschillen omtrent stemmingen, niet bij
de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
-:--::::::
-::::::1. Het bestuur is bel-astiFhet besturen van de
stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan --van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en --bezwaring van reqistergoederen
bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan --Het
3.
van overeenkomsten, waarbij de stichting zich a1s
borgofhoofde1ijkmedeschu1denaarverbindt,zich
voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
Àrtikel 7 ---'-1. IIet bestuur verteçleffâ/oordigt de stichting in en ------buiten rechte
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan --twee gezamenlijk handelende bestuursl-eden
3. Het bástuur kan volmacht verlenen aan één of Iileer
bestuursleflen, alsook aan derden, om de stichting ----binnen de grenzen van die volmacht te
wertegenwoordigen

I

----Einde bestuurs IidmaatschaP
? : -:-:- :: - : - -:: -::::- --- il;-;;;;;;;;iid-;;;;;;;;Ïii5iå.
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van ----het vrije béheer over zijn vea'¡nogen, bij schriftelijke --ontslagãeming (bedanken), alsmede bij ontslag op_ grond ---
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1. Het boekjaar van de stichting is qelijk aan het
kalenderjaar. --:--boeken
2 . per het ein¿e van ieder boekj aar \^/orden de
de -----door
worden
der stichting afgesloten. Daàruit
en --baten
wan
staat
eefl
en
balans
penningmeestér eãn
lastenover-hetgeëindigdeboekjaaropgemaakt'welke
jaarstukken, vergezeld van een raPport van een ---iegister-accountant of van een accountant- na afloop -administratieconsulent, binnen zes maanden
vanheÈboekjaaraanhetbestuur¡nrordenaangeboden

1 -:: - r:: : ::l=l-:::i:i.$î:.:;: :: ::::: -:Ï: ::::Î 11 : - : - -------Artikel 10 -----l.Hetbestuurisbevoegdeenregilementvastte----stellen, waarin die ónderwerpen worden geregeldr -----welke niet in deze statuten zijn vervat
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten
in strijd zijn
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement --te wijzigen of oP te heffen
van het ---4. Op de vaãtstelliirg, wijziging en-opheffing
1 van ----11
tid
artikelråglement is het bepaalde in
:::-:;;
i ; ;;; ;; : : - : - - : ---- ---- - -: : : : :
- - - :: :: 1 I I 111 : -

;;;;;;
-------Artikel

11

te wijzigen
1. Het bestuur is ne.*roegffitatuten
Hetbes].uitdaartoemoetwordengenomenmetalgemene
stemmen in een vergadering, waarin alLe
bestuurdersleden aánwezig-of vertegenwoordigd zijn Í --zonderdatinhetbestuurenigewacaturebestaat.
2. óe wi j zj.gín'g moet oP straf fe van nietigheid bi j
notariële akte tot stand komen
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een ---authentiekafschriftvand.e-wijzi}ing,alsmedede
gewijzigde statuten neer te leggen -in het daartoe
bestélndè register ten kantore van de Kamer van ---Koophandel ér Fabrieken, binnen welke gebied de -------

_-_::1:l:1iI_T"'

zeter heeft'

;;;ã;;;--:::::::--------:
12

-------Artikel
de stichting te ontbinden. op -is
bestuur
Het
1.
- rt.t daartoe te bevoegd
nemen besluit is het bepaalde in ------artíkel 11 lid 1 van toePassing'
voortbestaan --2. De stichting bfijft na hãar ontbinding
vermogen ------haar
van
vereffening
tot
dit
voorzover
is.
nodig
3. pe véreffening geschiedt door het bestuur'
t'an de
4, De vereffenaais dragen er zarg voor, datgeschiedt
in --uitsõhrijving
ãntbinding van sticúting
3
lid
11
artikel
'
het regisfer, bedoeld in
5. Ged.ureñde de vereffening blijven de bepalingen van ---deze statuten zoveel moqreJ-i jk van kracht '
-6. Een eventueel batig saldo vãn de ontbonden stichting
een
van
behoeve
--ten
wordt zoveel rnogelijk aangelfend
doel aansluitená U:"J het áoel" van de onderhavige
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stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en ----bescheiden van de ontbonden stichting gedurende
M..J.D. Vlessing
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In alle gevallen, waarin zowel- de wet al-s deze statuten
niet voorzien, besJ-ist het bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering ----van het bepaal-de in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de
eerste maal tot bestuurders van de stichting worden
benoemd: ------ genoemde heer Hendrikus Feijen, in de functj-e van ----voorzitter;
- genoemde heer Mr Ernst Johan Lutgert, in de functie
van secretaris; -----genoemde heer Lambertus Henderikus Eising, in de
functie van penningrmeester;
- genoemde heer Mr Jan Willem Masman, Ín de functie
van vice-voarzitter i -----genoemde heer Jan Eildert Noorda.
De comparant is mij, notaris, bekend
WAÀRVAN ÀKTE in minuut is verleden te Heerenveen op de
datum, in het hoofd dezer akte vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de --comparant heeft deze verkl-aard 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 door de
comparant en mij, notaris, ondertekend
(voJ-gt: ondertekening door comparant en notaris)
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