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OPRICHTING STICHTING
zaaknummer:  13101 /RJ

Vandaag, veertien november tweeduizend vijf, verscheen voor mij, Mr Robert Jan Huzink, -

notaris te Amersfoort:

mevrouw Wendy Mariska Maassen-Ausema, kantooradres 3818 EC Amersfoort,

Utrechtseweg  125, geboren te Nijkerk op achttien augustus negentienhonderd vijf en

zeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

mevrouw Cornelia Antonia KASPERS, wonende Molenhoekje 5, 3832 GG

Leusden,geboren te Amersfoort op eenendertig mei negentienhonderd tweeenvijftig, houder

van rijbewijs nummer 3157166520, uitgegeven te Leusden op achttien oktober

negentienhonderd negenennegentig, ongehuwd en geen geregistreerd partner.

Van de volmacht op de verschenen persoon blijkt uit een onderhandse akte van volmacht,

welke volmacht is gehecht aan de minuut van deze akte.

De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de  -

volgende

STATUTEN
vast te stellen:

NAAM, ZETEL
Artikel  1

1       De stichl:ing draagt de naam: Stichting voedsel-Focus-Amersfoort (VFA).

2       Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

DOEL
Artikel 2 -
1. De stichting heeft ten doel: het helpen voorzien in goederen en middelen die noodzakelijk

zijn om in het eerste levensonderhoud te voorzien van personen die daar door armoede  -

(tijdelijk) onvoldoende (zelfstandig) toe in staat zijn en het tegengaan van verspilling in  ~
Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de regio Amersfoort; en -
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe ~
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst

GELD EN IVIIDDELEN

Artikel 3 -
De stichting tracht het doel te bereiken door:

a.     het inzamelen van geld en middelen om levensmiddelen kosteloos ter beschikking te   -

stellen (bijvoorbeeld uit overproductie van bedrijven) om deze eveneens kosteloos uit te

delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun  levensonderhoud te  ~

voorzien, dan wel aan organisaties die deze personen ondersteunen;

b.     het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin
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genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voor te vloeien of daarvoor
bevorderlijk te zijn;

c.     alle andere wettige middelen die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn,  -

een en ander in de ruimste zin van het woord.

VERMOGEN

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a       subsidies,  donaties en bijdragen, al ofniet van de overheid;

b       schenkingen, erfstellinge.n en legaten;

c       vergoedingen wegens bewezen diensten en gekweekte rente van fondsen;

d       alle andere. verkrijgingen en baten.

B0EKJAAR EN FINANCIEEL BEHEER
Artikel 5

1.      Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar; het eerste boekjaar van de  -

stichting eindigt op 66nendertig december tweeduizend zes.

2.      Van de vermogenstoestand van de stichting en van ,al het geen verder haar financien

betreft moet op zodanige wijze boek worden gehouden, dat daaruit te allen tijde de  -

rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3.      Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit

maakt de penningmeester binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar een balans

en een staat van baten en lasten over het geeindigde boekjaar (de jaarstukken) op, welke

aan het bestuur worden aangeboden.

4.      Dejaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

5.      Indien het bestuur dit wenst zullen dejaarstukken gecontroleerd worden door 56n of -

meer door het bestuur aan te wijzen deskundige(n), welke toegang heeft/hebben tot de -

boeken van de stichting.

6.      De aangewezen deskundige(n) zal/zullen naar aanleiding van deze controle schriftelijk  -

verslag aan het bestuur uitbrengen.

7.      Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden 6edoelde bescheiden gedurende

zeven jaren te bewaren.

BESTUUR

1       Het bestuur van de sticbting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie (3) en -

maximaal vijf (5) bestuurders. Het bestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in  -

de vorige zin, het aantal bestuurders vast.

Tenminste twee bestuurders dienen werkzaam dan wel woonachtig te zijn in regio

Amersfoort.

Rechtspersonen kunnen geen bestuurder van de stichting zijn.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie
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worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester.
5       Indien in het bestuur om welke reden dan ook, 56n ofmeer vacatures ontstaan, zullen de

overblijvende bestuurders (of het enig overblijvende bestuurder) niettemin een wettig  -

bestuur vormen, behoudens het bepaalde in artikel  11  lid 2.

6       Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op

een verg()eding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -

BENOEMING VAN HET BESTUUR
Artikel 7

1.      Bestuurders worden voor een periode van ten hoogste drie (3)jaar benoemd.

Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. -

2.      Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

3.      Binnen twee maanden na het ontstaan van een ofmeer vacatures zullen de overblijvende

bestuurders (of zal de overblijvende bestuurder) daarin voorzien door benoeming van -

65n (of meer) opvolger(s), en bij gebreke daarvan de Kantonrechter te Amersfoort op  ~

verzoek van de meest gerede belanghebbende.

4.      Aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 8

1. Het bestuu]-slidmaatschap eindigt door

a. het ve].lies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen.

b.  overlijden van een bestuurder.

c. schriftelijke ontslagneming (bedanken).

d. ontslag door het bestuur.

e. ontslag door de rechtbank.

f. ontsteritenis, door welke oorzaak ook, van zes maanden of langer.

9. ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek of op grond van het bepaalde
in lid 2 van dit artikel.

h. het verstijken van de termijn waarvoor de desbetreffende -bestuurder is benoemd.

i.  het verlies van de (kwaliteits)eis van de bestuurder, als bedoeld  in artikel  6,  lid 2

slotzin. -

2.      Tot ontsLag van een bestuurder wordt besloten met algemene stemmen in een

vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met

uitzondering van de betrokken bestuurder.

3.      Degene ten aanzien van wie bet bestuurslidmaatschap eindigt, client alle bescheiden en  -

gelden die hij/zij van de stichting onder zich heeft onmiddellijk aan het bestuur af te  -
dragen. -

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 9 -
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De bestuursvergaderingen worden gehouden in Amersfoort.

Vergaderingen zullen tenminste twee maal perjaar worden gehouden, alsmede wanneer

de voorzitter dit wenselijk acht of indien 66n van de andere bestuurders daartoe

schrifte]ijk en onder nauwkeurige opgave van de te, behandelen punten aan de voorzitter

het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in  -

dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken nadat het -
verzoek is ontvangen door de voorzitter, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering  -

bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

Bij  huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen omtrent de orde van

vergaderingen en het bijwonen van vergaderingen door anderen dan bestuurders worden

gesteld.-

De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 2 tweede zin bepaalde-

door de voorzitter, met een oproepingstermijn van zeven dagen, de dag der oproeping  -

en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende

oproepingsbrieven.

5       De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de te -

behandelen onderwerpen.

6       Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de

meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd is. Ben bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder

laten vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke, ter beoordeling van de -

voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Ben bestuurder kan op een vergadering

slechts voor 66n medebestuurder als schriftelijk gevolmachtigde optreden.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij  diens

afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

Van het behandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of

door 66n der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen.

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de betreffende

vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Indien in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde

komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten  -

gegeven voorschriften voor bet oproepen en houden van vergaderingen niet in acht -

genomen.
10     Het bestuur kan ook Ouiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich  -

schriftelijk, -daaronder begrepen telegrafisch, per telex, per telefax of e-mail -v66r het

betreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder  -

bijvoeging van de ingekomen reacties door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na  -

mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
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11     Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van 66n stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte

stemmen.

12     Over personen wordt schriftelijk gestemd.  Schriftelijke stemming geschiedt bij

ongetekende, gesloten brief)es. Blanco stemmen zijn ongeldig.

13     Over zaken wordt monde.ling gestemd, tenzij de voorzitter van de vergadering of 66n

der stemgerechtigden v66r het stemmen een schriftelijke stemming verlangt.

14     In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de sl:atuten voorzien, beslist de voorzitter

van de ve,rgadering.

BESTUURSTAAK EN BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel  10

I       Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2       Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de

stichting registergoederen verkrijgt, vervreemdt of bezwaart.

3       Het bestliur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de ~

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde  -

sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.

4.      Besluiteri als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel dienen genomen te worden met-

een meerderheid van tenminste vier/vijfde (4/5de) van de door het gehele bestuur uit te -

brengen stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal bestuurders  -

aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd binnen een  -

maand, doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering, waarin een besluit als

bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel kan worden genomen met een meerderheid -

van de stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde  -

bestuurders.

VERTEGENW00RDIGING
Artikel  I 1

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2.     De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met -
hetzij de secretaris, hetzij  de penningmeester.

3.      Het bepaalde omtrent de bevoegdheid tot het al dan  niet besluiten tot de in de leden 2 en

3 van artikel  10 gemelde overeenkomsten geldt mede voor de bevoegdheid tot

vertegenwoordiging van de stichting ter zake van die overeenkomsten.

4.      Ben bestuiirder kan schriftelijk volmacht verlenen aan 66n ofmeer medebestuurders om

de stichting binnen de grenzen van die volmacht (mede) te vertegenwoordigen. ~-

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel  12
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Het best:uur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.  In dit huishoudelijk reglement

wordt geregeld al waf op grond van deze statuten regeling behoeft of op ander gronden -

regeling zal blijken te behoeven.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Op de vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in

artikel  13 van overeenkomstige toepassing.

STATUTENWIJZIGING
Artikel  13

1        Het bestuur is, met inachtneming van het verder in dit artikel bepaalde, bevoegd de

statuten van de stichting te wijzigen.

2       Wijziging van de statuten van de stichting geschiedt bij een met algemene stemmen -

genomen besluit van het bestuur in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin  -
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet het

vereiste aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe  ~
vergadering belegd, binnen een maand doch niet eerder dan acht dagen na de eerste  -

vergadering waarin tot wijziging van de statuten van de stichting kan worden besloten -

met algemene stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of

vertegenwoordigde bestuurders. Ben besluit tot statutenwijziging treedt niet in werking -

dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is

iedere bestuurder bevoegd.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel, binnen welker gebied de stichting gezeteld is.

ONTBINDIN{ EN VEREFFENING
Artikel 14-
1        Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is bet

bepaalde in artikel  11  lid 2 van overeenkomstige toe,passing.

2       De stichting blijft na haal. ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van

haar vermogen nodig is.

3       De vereffening geschiedt door het bestuur voorzover door het 6estuur niet een andere -

vereffenaar wordt benoemd.

4       De vereffenaars zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag van

en het toezicht op bestuurders van toepassing. De vereffenaars hebben dezelfde  ~
bevoegdheden, plichten en aansprakeljjkheid als eer}. bestuurder voor zover deze  ~

verenigbaar zijn met de taal{ als vereffenaar.

5       De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving

geschiedt in het register bedoeld in artikel  13  lid 3  onder opgave van de gegevens van  -
de vereffenaars.

6       Hetgeen is overge6leven van het vermogen van de sl:ichting zal zoveel mogelijk besteed
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worden a.an bet doel van de stichting.

De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de stichting of aan de

vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgave -

aan het register als bedoeld in artikel  13  lid 3

8.      Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden

stichting gedurende zeven jaren berusten onder de j ongste vereffenaar.

SLOTBEPALING
Artikel 15-
In alle gevallen waarin deze statuten, hot huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien,  -

beslist het bestuur.

SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat voor de eerste maal tot bestuurders van de  -

stichting worden benoemd tot:

1       voorzitter: mevrouw cornelia Antonia KASPERS, voornoemd, voor de duur van een -

(1)jaar;-

2       secretaris en plaatsvervangend voorzitter: de heer Bert Aalberts, wonende Breeland 64,

3828 VD Amersfoort, ge,boren te Arnhem op eeneiidertig december negentienhonderd -

zevenenveertig, voor de duur van twee (2) jaar;

3       penningmeester:  de heer Theodorus Johannes wijntjes, wonende Muurhuizen  128, 3811

EM Amersfoort, geboren te Stoutenburg op elfjuni negentienhonderd vijftig, voor de  -

duur van twee (2) jaar;

4.      bestuurslid: de heer Ren6 Slotboom, wonende Boswachter 12, 3834 CT, Leusden,  -

geboren te Neede op zeven en twintigjuli negentienhonderd zeven en zestig, voor de
duur van twee (2) jaar;

5.      bestuurslid: de heer Jacob Abraham du Boeuff;won.ende te Molenhoekje 5, 3832 GG

Leusden, geboren te Amersfoort op eenendertig december negentienhonderd

vijfenveertig, voor de duur van een (1) jaar.

SLOT
De verschenen persoon, waarvan de identiteit door mij, notaris,  is vastgesteld aan de hand  ~

van het in deze akte vermelde document, is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs

te stellen. -
Daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en inij, notaris, -

ondertekend.
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Volgt ondertekening.

®
BOLSCHER VAN DER BRUG HUZINK

NOTARISSEN  a  ESTATEPLANNERS  a  MEJ)IATORS


