k'10060290/hf7im

,j

,-f,

ri
l:

ì

v'

OPRICHTTNG STICHTINO

1l

@

\o,---'.7
\ {a }.- -.'

Heden, drie oktobcr tweeduircnd
verschencn vGor mrj, Mr Hélène Elisa Maria Faasen" notaris te Amsterìdam

l.

2.

Itonard §oc Jie LfU, woncnde te 1091 HM Amsterdam, Eerste
te Distrikt Nickerie, Surinams, op acht januari
ncgentienhonderd vijfendcrtig zich legitimerend€ met zÙn Nederlands
idcntiteitskaart, nummcr ID0703324, uitgegeven tc Amsterdam op elf januari
de heer HenrT

Qosterparksraat 280, g€bren

twecduizend vùf, gehuwd

ID§ING,\ wonende te 1108 CB Amsterdam, Leerdamhof 301,
Amsterdam op trviutig juni ncgentienhonderd z-evonenvecrtig, zich
legitimerendc met zijn paspoorq nummer NG0795479, uitgcgwen te Amsterdam op
vijftien april tweeduizend vier, gchuwd
de heer Jerry Olivier STRAUB, wonende te l0EI GN Amsterdam, Cronenburg 70,
geboren te Amsterdam op drie februari negentienhonderd zestig zich legitimerende
met zijn rijbewijs, nummer 3322629792, uitgegwen te Amsterdam op vijftien
de heer Michel Meije

geborcn

3.

te

december trreeduizend vicr, ongehuwd en geen geregistreerd

partncr.-

De verschen€n personen verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en
daanroor de volgende stafutcn vast te stcllen

NAAM.ZETELEN DUIIR
Afiik,el l

l.
2.
3.

Dè stichting dnagt de naam: STICIITING FOE OOI LEETM;
Zij heeft haarzetel in de gerncente Amsterdam;
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel2.

l.

De stichting hceft ten doel
hct scheppen van een voor de bcwoner van het complex ten bchoeve van Foei

a-

Ooi Lreuw in het project Nieuwe Kempering te Amsterdam, optimaal woon- en
leefklimaat binnen het genoemde complex en de directe omgwing daarrran
waarbij recht wordt gedaan aan de overwegend Chinese achtergrond van de

b.
c.

bewoners van het comPlex

het ontwikkelen van een sfeer en hct biedcn van (zorg-)faciliteiten waarbinnen
het voor alle bewoncrs mogeliik is - uiteraard op basis van vrijwilligheid - een
gemeenschappelijk huishouden te voeren waarin betrokkenheid om elkaars
welzijn csntraal ùEéAlt
het doen van alles dat met het vorenstaande verband houdt of dat kan
bcvorderen, daarondcr ook begrepcn hct behartigen van eqmeenschappelijke

belangen van haar bewonen ten opzichte van derden (waaronder de eigenaar van
de desbetreffende woningcin en andere instarties en organisaties) en voor zover
mogelijk de vertegenwoordiging van de bewoners in en buiten rechten en voorls
hct verrichtsn van actiyitpiten op hct gcbicd van bcheer, alles iu de meest ruime
zin te verstaan
alles in de ruimste zin des woords.'
De stichting beoogt gtién winst.
f)e stichting tracht dit doel onder meer te bereiken
het gevenvan informatic, voorlichting en

a.

dooradvics-

2
b.
c.

het houden van vergaderinge?

het behartigcn van [elangen ven de bewoners ten opziehte van de eigcnaar van

de woningen tÈn opzichE van de

Gemeente Amsterdam

perconen;-

d.

en

andere

(ovcrheids)instanties, org:nisaties en
het - zo mogclijk - legget crt onderhoud van contract en het samenwerken met
derden (waaronder ook de orertreid) indien en voor zover dat door de vertniging

zinvol kan zrjn;

c. al hctgecn te docn w:ct mst hct vorcnstaande vsrband houdt of daaraan
bcvordcrliik kan ziin.'

ffi

#

Artikel3.

#

Het vermogen van de stichting zal wordeo gevormd door:
de inkomsrcn uit het vermogpn van de stichting, alsmede het stichtingskapitaal;hetgcen de stichting door subsidies, gifterL legaten en erfstellingen
getden verkregen op andere niet met de wet in strijd zijnde

a
b.
c.

verkrijgt;wijze.-

BESTUIIR.

AÉikel a.

i.

2.
3.

4.

Het bestuur van de stichting bcstaat uit een oneven aantal leden van tenminste drie en
maximaal zeven leden en wordt voor de cerste maal bij deze akte benoemd. Ha aantal
lcden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur
met alg«nene stemmen vastgesteld. Binnen het bestuur mogen geEn nau\Ye familie- of
vergelijkbare retaties bestaan, waaronder begrep"n - maar nia bepertt tot - huwelijk,
geregistreerd paÉnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- ofaanverwantschap tot
in de dcrde graad.
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waaraan de ledcn in functie
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
persoon worden vervuld.'
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen dc overblijvendc
bestutrrsleden met algcmene stemmen (of zal het enigc qverblijvende bestuurslid)
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacaturc(s) daarin voorzien door de
benocming van cen (of meer) opvolger(s).
Moch(en) in het bestuur om wclke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bcstuursledcn, of vormt het enige overblijvende bestuurslid

niettcmineenwcttigbestuur,behoudenshetbepaaldeinartikel7.-

5,

De leden van het bestuur genicten als zodanig gccn bczoldiging voor hun werkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. ùrder bezoldiging wordt niet verstaan een
redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gcmaakte kosten en voor de
door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden

betaalde vergoedingen worden

als zodanig in de jaarrekening opgenomen

toegelicht.

BESTUU§VEBGADERINGEN EN BESTIJ( IBSFESI.,UHE

.N-

en

Artikel5.
1. De bestuursvergadcringcn worden gehouden te Amsterdam tenzij het voltallige
bestuur met algemcne stemmcn andcrs bepaalt:
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wodt tcnminste

één vergadering gehouden.'

2.

Ieder kalcnderkuartaal

3.

Veryaderingcn zullen voorts telkenmale worden gehoudcq wanneer de voorziner dit
wenselijk acht of indien een der andcre bestuursleden daartoe schriftclijk en onder
nauwkeurige opgave der rc bchandelcn punten aar de voorzitter het verzoek richt.
Indien dc voorzitter aan ecn dergclijk verzoek gcen gevolg gceft in dier voege, dat de
vergadering kan worden g€houden binnen drie weken na hst verzoek, is de verzo€ker
bevoegd zelf een vcrgadering bijeen te roepcn met inachtnsming van de vcreiSte

formaliteiten
Dc oproeping tot dc vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de
voorzitter, tenminstc zeven dagen tevoren, dc dag der oproeping en die der
vergadcring niet meegerekend, door middel van
De oproeping;sbrisven vermelden, behalvc plaats en tijdstip van de vergadering de te

4.

oproepingsbrieven-

5.

behandelen onderwerpen.'
Zolang in een besnrursvergadering alle in firnctie zijnde bestuursleden aanwezig zijn,
kunnen geldige bcsluitgn worden genomen ovcr alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oprocpen en houden van vergaderingcn niet in acht genomen.-

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bcstuur; bij diens afivezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter
Van het vcrhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secrctaris
ofdoor cén der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen
worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voozitter en

7.

aar.-

8.

g.

10.

sccretaris hcbben gefttngeerd;

Het bestuur kan tcr vergadering alleen dan geldige besluiten ncmen indien de meerderheid zijner in functie zijndq lcden ter vergadcring aanwezig of veregenwoordigd
tr.
Ecn bestuurslid kan zioh ter vcrgadering door ecn mcde-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlcgging van ecn schriftelijkc, tcr beoordeling van de voorzitter der
vergadering voldoendc, volmacht. Een bestuunlid kan daarbij slcchts voor één medcbestuurslid als gevolmachtigde opteden;
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de
getegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per e-mail hun mening

te.uiten.

I

l.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakg dat na mede-ondcÉekcning door de
lrvag.vr wordt gevoegd
dc nottrlen
9u u!
voorzitter
YU\rl zrlr9r bij
Icder bestuurslid heefr het recht tot het uitbrengen van één stem:
Voorzover deze statuten geen grctero meerderheid voonchrijvcn worden alle beshrursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmcn.'

t2. Alle stemmingen ter vergadering gcschieden mondeling temij de voorzitter ecn
schriftelijke stemming gewcnst acht of één der stemgorechtigden dit v66r dc stem-

Schriftetijkestemminggeschiedtbijongetekendc,geslotcnbriefies:-13.

.l

Btanco st€mmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht:

4

14. In alle geschillen omlr€nt

stemmingen, niet

bij

dezc statuten voorzien, bcslist

dE

voorzittcr

15.

Een beshrurslid heeft ge€n stemrecht terzake de besluiWorming over een eventuelg
eigen individucle arbeidsovereenkomst

BESTUURSBEVOEGDHEID EN

VERTEGENTilOORDIGINH

AÉikel6.
l. HA bestuur is belast met het besturen van de stichting;
2. Het besnrur is bevoegd te besluitcn tot het aangaan van overecnkomsten tot verkrijging verweemding en beararing van registergoederen;

3.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomstcn, waarbij
de stichting zich als borg of hoofrlclijk modp-schuldenaar veròindt, zich voor esn
derde sterk maakt of zich tot zekerhcidstelling voor ccn schuld van een ander

veÉindt;
Artikel T.'

l.
2.

Het bestuur vertegenwoordigt dc sticfrting in en buitcn rechte;
De veÉegenwoordigiagsbcvoegdheid komt mede toe aan twce gezartenlijk hande*

lende bestuursleden.
Het bestuur kan volmacht yerlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden,
om de stichting binnor de grenzcn van die volmachtte vcÉegenwoordigen:ETNDE BESTUURSLIDMAATSCH

3.

Artikelt.
Het bestuurslidmaatschap e ind igt
door overlijden van een bestuurslid, bij vorlies van het vrije bcheer over ziin vermogen, bij
schriftelijke ontslagnerning (bedankcn), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek
2 van het Buryerlijk Wctboek

Artikcl9.
+

l.
2.

3.

IIet boekjaar van de stichting is gelijk

aan het kalenderjaar"

Per het einde van iedcr bockjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daanrit
worden door de pcnningrneestereen balans en c€$ staat van baten en laslen over het
geèindigde boekjaar opgernaakt, welkejaarstukken, vergezeld van een rapport van Een
register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes

maandennaafloopvanhetboekjaaraanhetbestuurwordenaangetloden.Dc jaarstukken worden door het bestuur vastgostcld, waardoor dc penningmee§ter
wordt gedéchargeerd.

B.EryQN_F.&SBAòti--

Arukei iC ---'l. De stichting kent een bewoncrsraad, De bewonersaad hecft tot taak het toezicht
houdsn op het beleid van het hestuur en op de algemene gang Yan zaken in de
stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bwocgdhc{en dic in dezc stafirten

2.
3"

aan de bcwonersraad zijn opgedragen of

toegekend.-

De bewonersraad bestaat uit cen door de bewoncrsraad vast tG stellen aantal van ten
minste drie en ten hoogste negcn natuurlijke per§onen;
De leden van de bswonersraad wordcn benocmd en ontslagcn door de bewonersraad.
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden

voorzien-

5

::idi*

aan.bestuur.-

l-!:€ri:ter cn een scsrgtaris

4.

De bewonersraad wijst uit zija

5.

De leden van de bewonersragd t:m*a: gea: del uitmaken van het
Het bestuur verschaft de be,r'rraessrexi *jdig fs l'oa,: ée ufuocfening van dicns taken
1'oo;ts asr ieder lid van de raad alle
en bevoegdheden noodzakellile Ecq?l'ers
inlichtingen beteffende de aaxgeiegerihedgp l'an Ce xichting die dezc mocht
verlangen. De bewor:eisi::i i: r:r'::g:J i:z::='3 n3=::Ì en te doen nemen van a!!e
boeken, bescheiden en andere gegeue*sd'rasus l'an de stichting.'
De bewonersraad karr ziqh vocr rekening rzs de sichting in de uitoefening van zijn
taak doen bijstaan door c,sn of rnter deskundigen.
Ecn lid van de bervonersread dsfuxeee
a.
door zijn overlijdcn
b.
door het verlies van htt rrije beheer gver zijn

6.

7.
8.

rEzT

t

vermogen-

c.
u.
d.

e.

door zijn afueden;
rrLL wr.uu.
rwswrrré
tot
uvvr &ur!
door
zljn toeaeding
ry. het

t

dooronslaghemverleend doordebewo$ersraad;
Een hesluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomcn in ecn
veryadering van de bewonersmad waarin aile leden van de bewonersraad, met
uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aaowezig of veÉegenwoordigd
zun.'
Het bepaalde in artikel 5 is op de bewonersraad zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing. De bewonsrsraad komt ten minste twee maal Pcrjaar
HET BES'TUUR
DF,
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING

9.

VAN

brjeen.-

EN

BEWONERSRTAA

l,
2.
3.

Ten minste twee maal p€r jaar komen het bestuur en de bewonersraad in gerneenschappclijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijncn van hct
gevoerde en in de toekomst te voenen beleid;
Tot de bijeenrocping van ccn gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de
bcwonersraad gclijkelijk bevoegd.
De gerneenschappetijke vergaderingen worden geleid door de voorziner van de
bewoncrsraad. Indien dezn, afweàg is voorzieu de aanwvzigc bestuurders en leden van
de bewonersraad in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de
vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige Iid van de bewonersraad.-

COMMISSIES
Artikel 12.

H

l.
2.

3.

'

Door het bestuur kunnen commissies worden ingcsteld.'
De s4menstelling taken, bevoegdheden en werkwij?en van deze commissies worden
nadcr bij rcglemen! dat door het bestuur wordt vastgesteld,
Aan de comrnissies nemen de leden van het bestuur op evenwichtige wijze

geregeld.#
deel.-

REGLEMENT.

AÉikel

|.

2.
3.

13..

Het bestuur is bcvoegd een reglementvast te stollen, waarin die onderwerpen worden
geregeld welke nict in dcze statutcn zijn vervat;
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn:
Het bestuur is te allen tijdc bevoegd het reglement tc wijzigen of op te

heffpn.-

4a';.;r.
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4.

Op de vaststclling wijziging cn opheffrng van het rcglernent is het bepaalde in artikel
14 lid I vantoepassing.

STATJTH§WIJZrqIN
ALtikel-l{
l. Het bestuur iq na voorafgaande schriftelijke gocdkeuring van de bewonercraad,
bevoegd dczp statuten te wijzigcn.
Hst besluit daartoe kan uitsluitend genomen wqrden in een opzettolijk daartoc bolegde
velgadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of veÉegenwoordigd zijn, zonder dat
in het bcstuur enige vacature bestaat, met cen meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.'
Is een veryadering waarin ecn besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding dcr

stiahting aan de orde is, niet volhllig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroep€n te houden niet eerder dart twce en niet later dan vier wcken na de eerste

vergadering.'
In deze tweede vergadering kan ongeacht hct aantal aanwezige of
".n"g"nrn*rdigde
bestuursleden rechtsgeldig omtrnt het voorstel, zoals dat in de eerste vergadering aan
de orde was, worden bcsloten mits mct een meerdcrheid van drie/vierde der
uitgebrachte stemmen.'
De wijziging moct op straffc van nietigheid bij notarièle akte tot stand komen. Tot het
doen vcrlijdcn van dc notarièle akte van statutenwijziging is het besnrur alsmede ieder
bestuurslid afzonderlijk bevoegd.'
De leden van het bcsnrur zijn vcrplicht een authentiek afschrift van de wijziging,
alsmedc de gewijzigde statu&n ncer tc leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabriekeq binnen welker gebied de stichting haar zetel
ONTBINDING EN VEREFFENIN

23.

heeft.-

Artikel

l.

23.
4.
5.
6.
'1.

15.

Het bestuur is bovoegd dc stichting te ontbindcn. Op hct daartoc te nemen bcsluit is
hct bepaaldc in artikcl l4 lid I van toepassing:
Dc stichting blijft na haar ontbinding vooÉbcstaan voorzover dir tot vereffening van
haar vermogen nodig is;
Dc verÉffening geschiedt door het bestuur.'

De vcreffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het rcgistcr, bedoeld in artikel 14 lid 3;
Gedurende de vereffening blijven dc bepalingen van dszc statuten zoveel mogelijk
van kracht.'
Een eventroel batig saldo van de ontbonden stichting wordt eoveel mogelljk besteed
overeenkomstig hct doel van de stichtingr

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zevcn jaren berusten onder de jongste

Ycrcffenaar.-

SLO'TBEPALING

Artikel

14.

In alle gevallefi, waarin zowel de wpt als deize statuten niet voorzisn, beslist het bestuur.Tenslotte verklaarden de verschenen personcn, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4
leden I en 2, dar voor de ecrste maai tot bestuurders van de stichting worden benoemd:de hcer J.O. Sraub, de verschenen persooil sub 3, als

l.

voorzitter;-
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2.
3.

secretaris;penningmeester.-

de heer H. L.S.J. Liu, de vsrschenen persoon sub I, als
de hcer M.M. tdsinga, de vcrschenen persoon zub 2, als

Voorts verklaardan de verschenen personen de desbetreffende, hiervoor

genoemde

besfu ursfirncties te aanvaarden ;

De stichting ztl lontoor houden te l016 EZ Amsterdam, Keizersgracht 334.De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokkcn verschencn personen is door mij, notaris, aan de hand van de daartqe bestemde
doeumenten vastgestcld;
Dcze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezsr akte
De inhOud van de akte is aan de verschenen perconen oPgegeven en toegelicht. De
verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, rijdig voor het verlijden een ortwel? yz::. d.lbè akte ie hebbcn ontvangÈn, van de
inhqUd van de akte te hebbcn kennis gcnomen cn mct de inhoud in te
Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen p€rsonen en

vcrmeld-

stemmen;--

mij, notaris, ondertekcnd.'
Volgt ondertekening;
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Dossiernumer:

34257 439
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Uittreksel uit het handeloregister van de Kanrets van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Apsterdam
RecEEsperiiooii:

Statutaire naam
Statutaire zetel
Adres
Eerste inschrijving in het
trandelsregister
Akte van oprichting
Begtuurder(s):
Naam

Geboortedatum en -Plaats

.Adres

Infunctietreding

TiteI

Bevoegdheid
Naam

Geboortedatum en -P1aate
Adres

lnfunctietreding

titel

Bevoegdheid
Naam

Geboortedatrrm en . -Plaats
Adres
Infunctietreding ''
,'
Tite1
Bevoegdheid

.'r.rr...r
:Éiu, Eenry T.,eonard Soe Jie
:08-01-1935, distrikt Nickerie, §uriname
;le Oosterparkstraat 280, 1091HM Amsterdam r....
....i.
:03-10-2005
....... ]..
:§ecretaris ...............
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
.....
zie statuten) ............Ò.e...
:Idsinga, Miche1 Meije ...............
r20-06-L947, Amsterdan
:Leerdamhof 301, 1108C8 Amsterdam Zuidoost .....
;03-10-2006 . .. . . . . . . .... . . ... . .. ....... . . . . .. . .
:Penningmeester r....
:Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
....................
zie statutgn) ...
:Straub, Jerry Oliver .....
:03-02-1960, Amsterdam ... r e....... '.. r....
:Cronenburg 70, L081GN Ameterdam r o.. r Ò...... - ' .....
-.....
:03-10-2006
r....
:Voorzitter
:Geza-menlijk bevoegd (met andere bestuurder(s),
zie statuten) ...
Ò

è kalner ùòorzien van een ondertekening.

20-72-2047

Blad 00002 vo1gt.
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