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STICHÍ'ING

Heden, vLerentwtntig Junt
negentÍenhonderd achtennegenttg, verscheen voer mU, Í.Ír --
Ànthony Johannes Koelmans, notarÍs ter standplaats
Hllversum:
de heer Mr l,aurens ll1Ilem Handelaar. kandldaat-notarÍs,
wonende te flJ-lversum, Vosmaerlaan 63, geboren te HllversuÍn
op twÍnttg Juni negentJ.enhonderd vÍJfenvlJfttg. ongehurud,
paspoortnummer I'7 699L8,
volgens zlJn verklarlng te dezen handelende als schrlfte-
IÍJk gevolmachttgde van de te ÀÍnsterdam zetel.endè stlch-
tJ"ng rrStLchting PJ-netum BIíJdensteÍn', met adres: Kruís-
Iaan 318, 1098 CM Àmsterdam, --
Van gemelde volmacht bfÍJkt uít een onderhandse akte, welk
aan deze akte í.s gehecht.
De cornparant verklaarde bU deze na$ens ztJn vol,machtgever
een stichting Ln het leven tê roepen en daarvoor de vol-
gende statuten vast te stellen:
NÀÀM FN ZETËL. O--
ffi
ï;-E-G:EÏEhtÍng draagt de naam: StíchtÍng Steunfonds

FJ.netun BIlJdensteln, --
2.zíJheefthaarzete].lndegerneenteHlIversum.
DOEL.
Àrttkel 2.
Ï. De-slËIchttng heeft ten doel: de stÍchtl.ng plnetum BLfJ-

densteJ.n van voldoepde ml"ddelen te voorzLen orn het PL-
netum Ín stand te hoqden, Lnclusief de plantencollectÍe
en de opstallen; ---;

2" Het vermogen van de stichtÍng mag uJ.tsluÍtend voor dlt
doel worden gebrutkt. --r

Artlkel 3.
Ëe-ÊtÏcfrmng tracht haar doel ondermeer te berelken dosr -het Ínzamelen van gelden, aI of niet gericht op specÍale -proJectan dle Ln verband staan rnet de doelstellÍngt
VERMOGEN.
ÀËtïEêï-ï. ---
fdE- vermogên van de stlchtlrigr zar rrorden gevormd door de -
volEende J-nkornsten:
- donatles en subsidies;

sehenkÍngen, êrfstelLLngen en legaten;alle andere verkrJ.Jglngen en baten
EFgggue.: ---Àrttkel 5.
ïl-Têï-Têstuur van de stlchtlng bestaat ult tenmrnste drle

bestuurdere. Bestr-rurders woiden benoemd door het be-stuur van de stlehtl"ng .l'€tichtlng plnetum BlfJdensteln.
?'" De voorzitter, secretarfs en penntngrreester wórden in -functie benoemd
3. Mochten Ín het bestuur om v:elke reden dan ook één of

ÍnÈer bestuurders ontbreken, dan vormen de overbllJvende
bestuunders niettemin een wettlg bestuur, tenzlJ hetbestuur ult minder dan drie personên bestaat, in werk -geval bLnnen twee rnaanden na het ontstaan van de vaca-
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ture{s) daarin díent te worden voorgl.en door de benoe-
ming van één of meer opvoJ.gers.

4, De bestuurders genleten geen bet"onlng voor hun r,'erk-
zaamheden. ZLJ hebben wel recht op vergoeding van de
door hen 1n de ultoefenJ.ng van hun funktle gemaakte ---
kosten F-F;

BESTUURSVER,GÀDERTNGEN EN BESTUURSBEST,UITEN
ÀrtÍkel 6.
f:--EEer kalenderkwartaal wordt tenmtnste een vergêdering

gehor.lden. È--
VergaderÍngen zullen voorte telkerynale worden gê-
houden, wanneer de voorzíttêr dlt nensellJ!< acht of D-
lndÍen één der andere bestuurders daartoe echrÍfteltJk
en onder opga\re van de te behandelen punten aan de ---voorzitter het verzoek richt. Xndj.en de voorzltter aan
een dergelJ.Jk verzoek geen gevolg geeft ln dÍer voege,
dat de vergaderÍng kan worden gehouden bÍnnen drie ---
weken na het verzoek, ls de verzoeker bevoegd zelf een
vergaderlng blJeen te roepen met lnachtnemtng van de'-
verelste formallteÍtenc *-
De oproeping tot de vergaderÍng geschledt - behoudenshet 1n ltd 2 bepaalde. - door de voorzittern tenml.nste
zeven dagen tevoren, ïíe dag der oproeplng en dLe der -
ve_rgaderlng niet medegerekend. De oproepÍ-ng geschÍedtechriftelfJk. ----
De bproeplngsbrÍ.even vermeldên, behalve plaate en ----tiJdsttp van de vergaderingn dê te behandeXen onder-
1+rerpen
zo1ang ali"e Ín,fur,ktie ziJnde bestuurders in vergede-rlng btJeen zlJn, kunnen geJ"dige beslulten wordeá ge-
nomen over alle aan de orde komende onderwerpêtr, mítsnet algemene stemmen, ook ar ziJn de door de"'statuten
gegeven voorschrif,ten voor het oproepen en hrouden \ran
vergaderíngen nlet Ín acht genomen
De vergaderingen worden gereld door de voorzltter vanhet bestuuri bÍJ diens afwezJ_ghetd wtJst de vergade-ring zelf haar voorzitter aan
van het verhandelde Ín de vergaderJ-ngen r+orden notulen
gehouden door de secretarls of door één der andere -,-
aanwezLgen, door de voorzitter daartoe aangezocht. Denotulen worden vastgesteLd en getekend dooi degenenndie ln de vergadering alF vooràÍtter en secrêtárts ---
hebben gefungeerd. -:--
Het bestuur kan ten vergaderlng alreen dan gerdlge be*slulten nemen indLen de meerdeihetd ziJner rn rrrixtrezlJnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoor-
digd is.
Een bestuurder kan zi.ch ter vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordÍgen op overlegging vaneen schrÍfteriJke, ter beoordelÍng van de voóizttter
der vergaderJ-ng vcldoende, vormacht. Een bestuurder --kan. daarblJ slechts voor één medebestuurder als gevo!.-
rnachtÍgde optreden 
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9" Het bestuur kan ook burtên vergaderÍng besruÍten --*--nemen' mits arle bestuurders tá ae geiegennera zlJn --gestetrd echrifreLuk, retegratrscr, óe për ièíàrax rrunmenÍng- te ui.ten. ván een oid's gáoo**r, besr.r!ít wordtonder biJvoegÍng van de lngekornËÀ antwoorden door desecretarr.s een relaas opgeíraakt, dat na medeonderte*kenlng door de voorzrttêi ui"g oá *oture" "óiát-já:--_voegdó --b
l-0" redere bestuurder heeft het recht tot het uÍtbrengên -van één stemó --voorzover deze Êtatuten gèen groterê meerderhetil \roor_echriJven worden arre neËiuurËËàsÍurten genomen rnetvoLstrekte meerderher.d aer geiár.g-urtgebil;ht;- srem_mgn.
l:'. À1"Ie stemmr.ngen ter vergade.rlTq geschleden mondelJ.ng,renziJ de voorzr"tter eeá schrrÍté:.r3r<e-ÀiËno,ri";ó'g*_wenst acht of één der srêmgenecrritgóe,, art íaoí ee --_gtgmmlng vertangt.

schrLftertJke-sternmlng geschiedt bíJ ongetekendengesLoten br.defJes. __*-
L2' Blanko stemnien worden beschollwd ale niet te zíJn ult_gebrachtr -----___ári13. 11 grle geschitren orntrent stemmÍngen, nÍet bÍJ deatatuten voorzien. besrist de-vóó.zrtt*".PH$HS!- Hs.

:.- v+DE4 
' 

.

r ' ï?:^o"utuur r.s berast met het bêsturên van de etr.ch-!trrv
2' Het bestuur is nj-et bevoegd tot het srur-ten van over*eenkomsten tot het koper,, ".r*ioi"**à*" of bezwaren vanA regl"stergoederenr ---:-_
5 ' uer best","I_ J.s. bevoegd tot het sluiten van overeen-komsten, waarbrJ oe éttcrrli;ó-oícil-ars borg of hoofde*J'tJk medeschuldánaar verbtndï uriÀlurtend voor schul_den van de stichttng prneturn-giiJá""steln, zr.ch uÍt-srultend voor raatsigemelde strcËiing sterk naakt of _zlch tot zekerhetdstËtling 

"oái-"ó,, schLrr.d van laatst_gemelde cticlxtlng verbind[, *il"-rr*t bestuÍt daartoe _r+ordt genomen meÈ arsemene sremmen rn àón-"à.jááàrrnguaarÍn arre bestuuroé"s aanwezJ.g of vertegenwóor.dlgd -
lliïl zonder dat er een vakaturá Ín het bestuun be-I:LtlCtL. -_a?*op het ontbreken van zJix een beerurt kan door en- .tegen derden beroep worderr gedàaÀ. :_

++!è!sLLDe stichtÍno wordt r.n en buiten rechte vertegenuoordtgddoor haar .'órt"rrrs b""lr;;, ";ï";;;;";;, 
rwee gezarnen)"1.;!khandelende bestuuráers, -:::

wMÀÀrscH+I'j:.4 vrnq.l' a t<Het bestuurslldmaatschap eindig.bt __- _i_b_- door overtÍJden van áen uestuurder;door verlres van het vriJe uenáài-over zrJn vermogen; *
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- door schrlfteltJke ontslagnemÍng
door ontslag op grond van ertl'kel
BurgerlJ"Jk Wetboeki
door ontslag door het bestuur van

worden aangeboden.
3. De Jaarstukken worden door het bestuur vastgestelde --
gTÀT'UÍENltII J Z I G I NG .
ÀrtÍke1 11.
il-"HetEestuur ls bevoegd deze statuten te wLJzlgen. 5--e

Het beslult daartoe moet worden grenomên met twêe,1derde
meerderheld van Étenmen in een vergaderJ-ng, waêrÍn
alle bestuurders aanwezlg of vertegenwoordlgd zÍ'Jn,
zonder dat 1n het beétuur enLge vakature bestaat. DÍ-t
besluit dtent te worden goedgekeurd door het beËtuur *
van de Stlehttng Plneturn tslÍJdensteJ"n, --

2, De.wÍJztglng moet op straffe van ntettghe{d bfj nota-
rlële akte tot stand komen. E-F

3. De leden van het bestr"rur ziJn verpJ,*cht een authentiêk
afschrlft van de wlJzlqlng, al-srnede de gewÍJzlgde sta-
tutên neer te leggen ten kantore van het handelsregls-
ter van de Karner van Koophandel en Fabrieken, blnnen -
welker gebied de stichtÍnE haar zetel heeft

ONTBINDINC EN VEREFTENING.
HïtíEeT-I?
1. Het bestuur 1s bevoegd de stlchting te ontblrlden. Op -

ïret daartoe te nemen besluit ls het bepaa).de i-n arti'
.)
tLe

kel 11 }ld L
De stlchttng

van toepassing
bIÍJft na haar ontblndlng voortbestaan --

vermogên nodlgvoorzovsr dj.t tot vereffenlng van haar
ls"

3. De vereffenlng geschÍedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen qr zorg voor dat van de ontbÍn*

ding van de stichtlng ifischriJvlng geschledt ln het
r:egister, bedoeld in artiket 11 lld 3

5. Gedurende de vereffening bliJven de bepallngen van ---
deze statr.rten zoveel rnogeliJk van kracht, ---

6. Een eventueel battg saldo van de ontbonden stlehttng -
r,rordt zoveel rnogeL{Jk besteed overeenkomstlg het doel
van de stlchting.

V. Na afloop van de vereffening bliJven de boeken en be-
scheÍden van de ontbonden stichting gedurende tlen ---
Jaren berusten onder de jongste vereffenaar

'4.

( bedanken ) i
298 Boek 2 van het

de StÍchtlng PLnetun
BltjdensteÍn,

tsOEKJÀÀR EN JÀÀRSTUKKEN

T;--t{êt foêkJaar van de stÍchting ís ge1tJk aan het

2"
kalenderJaar. ---!-
Per het ó*nae van leder boekJaar worden de boeken der
stlchtlng afgesloten. -
Daarult r*orden door de pennlngmeester
eên staat van baten en laeten over het
boekJaar opgêmaaht, welke Jaarstukken
maanden na afloop van het boekJaar aan

een balaos êD --
geëlndtgde --'-

blnnen zes
het beEtuur --*
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SI,OTBEPALING
ÀrEïEëf-rc. :
Ïn aIÏA@la1l.en, waanÍn zowel de wet sls deze statuten --nlet voorzÍen, besllst het bestuur. --Benoentng eerste bestuur

dat de Stj.ohtlng PlnetulT
tot bestuurders van de --stlchtlng heeft benoemdi *----

Tenslotte verklaarde de comparant
BlÍJdenstein voor de eerste maal.

- nevrouw drs. L.J. westermann*van der steen, wonende tz];-,T
NN HlLvergurn, Àlbertus perkstraat TL, are voorzítter;- de heer ,t.P.À.M. Fleerkens rhÍJssen, wonende lz1z NxllÍlvereum, Burgemeester GUlchèrl.aan 11, als eeoretorÍs;- de heer mr. J. zwagemaker, wonende J,ztr pc lltive"À,-rn",
Burgemeester G,0lcherlaan 26, als penningmeester;- de heer G"J. -Karff , wonenda LZL? irg nrríerso.rnt, i,aap vunVogelenzang 26, a1s algemeen bestuursLÍd; -_-:* de heer E'F,- ter Meulen, wonende Lzj-? NN HlrversuÍn,Al.bertus Perkstreat 69, al-s aLgemeen bestuursrtd; án ---- 9n-heer prof , dr. L. Traas, wonende L26r xlt Ér.áií"u*,

, -Schapendríft 63, ats algemeen bestuursl"ld.
SLot
De comparant ls miJ, notaris, bekend
waarvan akte Ln ml,nurud +" verleden te H{l"versum op dedatun 1n het hoofd dezei akte vermetd. -----hNa zakelÍJke opgave van de rnhoud van deze akte sen de ---verschenen persoon heeft deze verkraard van de inhoud vandeze ákte te hebben kennÍsgenomèn en op vortredtge 

"óór-J.ezÍng varr het -geheel geen priJs te siàtf"rr. n*___u
vervoJ"gens Ís deze aktËr nê be[erkte vÀorrezlng, door de -comparant en mlJ, notarLs, ondártekendUolgt ondertekenlng --:--r--

YgoR__Af9*qSEIgf.i"


