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Heden, negen juni tweeduizend zes verscheen voor mij, mr. Wilhelmus Gertrudis
Weijs, notaris te Venray: --------------------------~--------------------------------------------------
de heer Cornelis Johannes. Zaal, geboren te Amsterdam op zes februari -------------
negentienhonderd tweeënvijftig (06-02-1952), werkzaam voor genoemde notaris, ---
kantooradres: Raadhuisstraat 13, 5801 MB Venray. ------------------------------------------
HOEDANIGHEID.---------------------------------------------------------------------------------------
De comparant verklaart ten deze. te handelen als schriftelijk gevolmachtigde van de
stichting Stichting Platform Keelbos, hiernate noemen: "de stichting", gevestigd te
Nuth, kantooradres: Dorpstraattê, 6361. EL.Nuth. ------,-------------------------------------
INLEIDING-----------------~-------------------~--------.------------------------------------------,------
De stichting is opgericht bij àkte op.zestienjuf tweeduizend drie verleden voor -------
notaris Mr.' Reinier Alfons.Thissen te Maastricht. -----------------------------------------------
De statuten zijn sedertde oprichting nietgewijzigd. _-----~------------------------------------
De stichting is ingeschreven in hetHandelsreqlster te Maastricht onder nummer -----
14.077.656. .: ~ .; ~~_~,~·:-------------------------------------------

Ingevolge artikel 8 van de;'st~tuten wordt de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de voorzitter en secretaris van het bestuur tezamen,-----------------------------------
Gemeldevolmacht is verleend door de.voorzitter. en secretaris van het bestuur van -
de stichting aan de comparant.zodat decomparant de stichting mitsdien ten deze --
rechtsgeldig kan vertegenwoordigen ,-----------~---:,--------:-----------------------------------
Bij bestuursbesluif vaneen. april tweeduizend vijf (01-04c2005),is met algemene ----
stemmen beslqtEi!n,de te.ksivàn qrti~el3Vàn de statuterite wijzigen, zoals blijkt uit --
een uittreksel van de notulen van deze Vergageringdät aan deze akte zal worden --
gehecht, ------------r':---------:-,·--,,",--:---.'~:·-· ..~----~--ë~-~-'-,-:-..-,----------------------------------
De tekst van het,'<Vij?i~ing~\Ioorstel is conforma,rti,kel)1:,1ic! 1 van de statuten van de
stichtingvo.oraf ter kennis van .de leden. van. het bestuur gebracht. ------------------------
STATUTENWIJZIG ING. -~-:,',---~-~~----------~----:----------------------------------------,-------
Ter uitvoering vangem~ld besluit 'tq!wij?iging van de statuten, verklaart de -----------
comparant, handelend als gemeld, bij deze de tekst van.artikel 3 gewijzigd vast te --
stellen, zodat de statuten met ingang van de dag na heden zullen luiden als volgt. ---
STATUTEN ------------------------.----------------------------"--~---------.---------------------------
Artikel I--~-------------------------------_---------------------~-------------------------------------------
NAAM EN ZETEL----'---------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: STICHTING PLATFORM KEELBOS, --------------
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente NUTH. ----------------------------------
Artikel 2 --------------------------,------------.-------------------------------.---------------------------
DEFINITIES -------------------------------,-----------"-------------------------------------------------
In deze statuten wordt verstaan onder: -----------,----------------------.---,--------------------

bestuur: hs.t bestuur van de stichting ais bedoeld in de artikelen 5 tot en met --
10 van deze statuten; --------------------------------------------------------------------------
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werkgroepen: door het bestuur ingestelde groepen van natuurlijke personen, -
al dan niet vertegenwoordigend rechtspersonen, met een eigen taakstelling ---

, vanuit de doelstelling van de stichting. ----------------------------------------------------
Artikel 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
DOEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------
De stichting heeft een breed scala van doelstellingen zoals hieronder beschreven --
zijn: ----- ------------ ---------- ---------- ----- ----- ------- ------- ---------- ----- -------- -------- ------------
1. De stichting heeft ten doel om te streven naar het opheffen van extremisme; --

intolerantie en discriminatie vanwege afkomst, geaardheid, sekse, handicap, -
godsdienst en huidskleur. ---------------------------------------------------------------------'

2. De stichting heeft ten doel het waken over de verworven en opgebouwde ------
rechten van minderheidsgroepen in net algemeen. ------------------------------------

3. De stichting heeft ten doel om te streven naar het open houden van openbare
verzorgingsplaatsen, parkeerplaatsen en andere plaatsen zonder ----------------
voorzieningen en behartigt de belangen van al de bezoekers daarvan. ----------

4. De stichting heeft ten doel het doorbreken van de heteronormen en het --------
bevorderen van homoseksuele leitensstijlen, het bevorderen van de --~---------
emancipatie en zelfbewustmaking van homoseksuele mannen en vrouwen, ---
alsmede het stimuleren van maatschappelijke discussie hierover, ----------------
bewustworditig en positieve verandering, de acceptatie, terzake van ------------
homoseksualiteit teweeg brengen."--------------------~-----------------------------------

5. De stichting heeft ten doel het (mede-) ontwikkelen van beleid op het terrein --
van de hoino-einancipatie en lesbische emancipatie, gevraagd door derden --
én ongevraagd, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander -------
verbanc:i''hou'dt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. ---------------

6. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door samenwerking te ---
bevorderen en te versterken tussen homo-organisaties onderling, tussen --,---
homo-orqanlsatteï-s) en maatschappelijke instellingen en homo-organisatie(--
s) en overheid. .: ~ " "_~' ----------------------- _

7. De stichting heeft t~ndqel een bijdrage te leveren aan de strijd tegen hiv/aids
en andere soa en het effect van deze strijd te vergroten en te verbeteren, door
onder andere beleidsadvisering, campagnevoering én pleitbezorging alsmede
de betrokkenheid te vergroten van de Samenleving bij mensen met hiv/aids, --
een anderesoa of een (Chronische) handicap.------------------------------------------

8. De stichting heetnen doel'proqrarnrna's te ontwikkelen (o.a. werkshops) en uit
te voeren, zowel gericht op de betrokkenenzelt, overheden, professionals en
het algemeeri publlek met betrekking tot de hierboven opgesomde ---------------
doelstellihgen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander ---------
verband 'houdt. "__c ~ ----------- _

9. De stichting heeft ten doel om te streven naar het open houden van homo- ----
ontrnoetinqsplaátseh, en behartigt de belangen van al de bezoekers van deze
plaatsen. ,-~~-----~--~---~---~~----~---~~-----------------------------------------------------------

10. DestithtinQ'heeft teA doel om te streven naar een museum. -----------------~-----
11. De stichting' h~eff nlét teri doel het maken van winst, noch beoogt zij ------------

dienstbaarte iijn aan het maken van winst door en voor derden. ------------------
12, Al de hlerboveri opçesórnde doelstellingen van de stichting zijn: opgesomd in

willekeurige volçordevan belang, opgesteld in de meest ruime zin van het
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woord én hebben betrekking op lokaal, provinciaal, nationaal alsmede ---------
internationaal niveau. --------------------~-----------------------------------------------------

Artikel 4 ---------.-------------------------------------~---------------------------------------------------
VERMOGEN --------------------------------------------------------------------------------------------
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ----------------------------------
I. het afzonderlijk kapitaal van de stichting; --------------------------------------------------
2. subsidies en andere bijdragen; -.--------------------------------------------------------------
3. overige al dan niet toevallige(wettige)inkomsten en baten, waaronder verkregen

uit erfstellingen, legaten en schenkingen. --------------------------------------------------
Erfstellingen mogen door de stichting, slechts worden aanvaard onder het voorrecht

~~~k~~~~~!~~-~~-~~~-~~~~:::::::::::::::::::::~~:::::::~::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
HET BESTUUR----------------------------------------------'"--------------------------------------~---
I. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven

aantal, van ten minste drie leden eh, wordt voor de eerste maal bij deze akte ---
benoemd, ----------------~-----:---~---------------,----------------------------------------------

2. Voor zover zij niet bij de oprichting zijn aangesteld, worden de bestuursleden --
benoemd door het bestuur. ----------------.---------------------.-.---c--------------------------
De benosrnlnq geschiedt voor een Periode van zes (6) jaar,met dien verstande
dat hèt bestuurslid maatschap van betrokkene, behoudens het bepaalde in ------
artikel (3 en behoudens herbenoeming" feitelijk ~indigt op .hèt moment dat de ---
benoeminq van een nieuwe bestuurder in de desbetreffende vacature ingaat. --

3. Het bestuur maakt .een rooster-waarin pevolg9rde van aftreden is geregeld. ---
lnqevalbenoemlnq in een. tussentiidse vacaiûre, neemt betrokkene in het -------
rooster de plaats in van haar otzijn voorgangér.-----------------------------------------
Een.aftredend bestuurslid kim onmiddellijk worden herbenoemd. ------------------

4. Ing~v~1 zi'qh in he, bestuur éé.nof meer vacatures voordoen, vormen de --------
overblijVende bestuurslédenntetternln een wettig bestuur. ---------------------------

Artikel,' 61-':-~'--::-,------------,~--y---,--~-;--c~~----c-----,--~-----------------------------------------
EINDEBESTÜtlF,!SLlDMAATSCHAP EN SCHO,RSING. ·c---------------------------------
1. ' Een besïUû'rslldkantê'aIl9n tijde door het bestuur worden ontslagen of ----------

geschorsf:.eeo;besluit daarto~ kan~lëchfè worden.qenornen overeenkomstig de
pfOcedui:~ ä.l~,bèdQ,eJd,i,nartikeh4, wflafpjjh~t.P,e?tlJurslid over wie wordt ------
g,eslernQnietaaqde. ,5:tamfl'ii1!19mag9éelnèrn.ëh. ~:'------------c------------------------
Een sch6r,singdi~niet bi[lnenlvieè maanderi ê:f6oreen besluit tot ontslag wordt
gevolgd, eindigt door het vertóopvan ,de termijn. -"---~----------------------------------

2. Hetbestuurslidrrraatschap eindigt voorts: -------c-c----"-----------------------------------
door ~~red~n volqens rooster, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 -
.van artikel S: ---,----,~--~c---------'-----------------------------·-----------------------------
doorschr.iftE!lijke,opzeggi~g door het bestuurslid, gericht aan het bestuur ---
v;andè,stièhtirig·-'--~-------~~-:.:-.:--------------------------------------------------------
door, onder cur;telenstelling van het bestuurslid: ----------~------------------------
door de faillietverklaring van het bestuurslid; ----------------------------------------
door. Ontslag door de rechtbank --------------------------------------------------------
Een op deze wijze ontslagen bestuurder kan niet direct opnieuw worden .--
benoemd; -------------------:--~--------------------------------.-------------------------.----
door veroordeling van het bestuurslid wegens een vermogensmisdrijf; -------
door overlijden van het bestuurslid. ----------------------------------------------------
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Artikel 7 •••..•••••....••.•...........•••..•••.......••••....••....•••...........•••.......••••.. , •..•.•....
BESTUURSTAAK .
1. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin van het ...•

woord en is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van .•••..
beheer en beschikking te verrichten die het voor de verwezenlijking van het doel
nodig of wenselijk acht. •••.•...••••.•..•..••••..•••••....••..........••••........••.......•...•.
Bestuurders zijn bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verwerven,
vervreemden, bezwaren of huren van registergoederen, en overeenkomsten, •
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich .
voor een derde.sterkm?akt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van ..
een derde verbindt. ••• '.e..........•.............................................................

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Overige
bestuurstaken en functies worden door de bestuurders in onderling overleg ..••
ve rdee ld. . ....••••••••...•••••••.....•••......•••••...•••••.••••••••••.•••..•••...•.••......•..•••.

3. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast en specificeert haar taak .r-r--r-r
4. Het bestuur kan voor onderdelen van haar taak werkgroepen instellen ........••••

Bestuursleden mogen deel uitmaken van deze werkgroepen .•••.•.•••••...••••....•.
Artikel 8 ...•••.....•••••••••.•.•.•••••. .: ••••..•....••••...•••••...••• .:•...•......••......••....••...•••.•.
VERTEGENWOORDIGING - .
De stichting' kan in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door het bestuur, ••..•
alsmede door de voorzitter en de' secretaris gezamenlijk, met dien verstande dat .•••
men steeds namens de stichting handelt. .••••••....• , •....••••••••.•..••••••••..•.......••••••.
Artikel 9 •.•... .:.•••....••••••••...• : ••.••..••"., . .:...•.•.••..••.••••..•••••••••.....••••••...••.........••..
BIJEENROEPEN VAN BESTUURSVERGADERINGEN .
1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris of de ••••

voorzitter, zo vaak als deze of een van beide dat nodig achten, alsmede binnen
veertien dageri nadat tenminste 'twee bestuurders de wens tot het houden van
een vergadering schriftelijk en met opgave van agenda aan de voorzitter of ••..•
secretaris 'hebben doen toekomen: ......•.•••... , •••••••••••••••.•....••..•..••......•••••..
Indien aan diewens pinnen veertien dagen geEm gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoeJ(è,rSzelf tot het 'bijéer"\r0spen ovÉ'-r!Jaal'1,op dé wijze van lid 2. . .•••••••

2. De oproeping g:eschiedt schriffelijk 'aan de adressen van de bestuurders ..•••••..
3. De termijrrvan' opröepilJg· ten 'minste zeven dagen .••••••••..••••••..•.••••.•..•••••••••
4. Bij oproeplnq-worden.de te behandelen"onderWerpen vermeld .••••.••••.......•••••.
5. In spoedeisende' gêvállenr,/'èr,bêó~)[deling van de voorzitter of de secretaris, kan

worden afgeweken' van "liet tweëde en derde lid.··.····,:············.·.· •••··· ••••••.•••
6. Buiten de vergàdering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, mits

schriftelijk en met algemene stemmen van alle bestuursleden .•••.••••••.••••••.•.••
7. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn kunnen •.••••

geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, met ....••...••
uitzondering van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding, ook al heeft ••.
geen oproeping plaatsgehad of zijn de voorschriften omtrent oproepen niet in ••
acht genomen, .. ,: ••....••••.••••••• , ..•....••••••..•••. ; ...•..••.......•••.••••...••....•.•••••••

8. Van de bestuursvergadering wordt de secretaris of door een van de ••.......•...•
aanwezigen, door de voorzitter daartoe verzocht; notulen gemaakt. .•..............
De notulen worden vastgesteld in de volgende bestuursvergadering .••........••••

Artikel 10 .
BESTUURSVERGADERINGEN .
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1. Het bestuur komt minstens twee maal per kalenderjaar bijeen, waarbij ten ..•...
minste één maal voor de begroting en het jaarplan en één maal voor de •...•••.•
jaarrekening en het jaarverslag .•....•••...•...• , ...••....•.•.....••••••.•••••.•..••....••.•.•

2. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen of een door hem of haar •.•...••••••
aangewezene .•••••••••.•.••...•••.•......••...•.....••..........•...••..•••••••..•.•.•••.•.•....•

3. Een bestuurslid kan zich met schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen •••
door een ander bestuurslid en zijn stem door deze gevolmachtigde laten ...•••••
uitbrengen.··········································· ..•••.•.•......•......•••••••••.•.••••...•••.•
De.volmacht moet bij de aanvanq van de Vergadering aan de voorzitter van de
verg adering worden overhandigd.. ••.. ~:...• ,.~•••••••••••••••.•••..••••••....•••..••...•...

4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem en naast zijn of
haar eigen stern ten hoogste éénstem bij volmacht. .. ,~.•.....•••••••••••••••••••••••••

5. Behoudenshet elders in deze statuten bepaalde.kunnen door het bestuur •••••.
slechts rechtsg,eldige besluiten worde genomen, indien dat geschiedt in een •••
vergadering, waarin de meerderheld v~n hetaantal bestuursleden aanwezig •..
dan wel yerteqenwoordiqd is.••••••••••. :==:": ., ••..•...... :.....•.••.•••••••••••••.••..•.••

6. lndien iri een vergadering het aantal \ier~istE:l bestuursleden niet aanwezig is, .•
kunnerun een volgende verqaderinçbeslulten over onderwerpen, welke op de
aqenda vim de vorige vergéldefing vermeld zijn, worden genomen ongeacht het
'aantal aái\wezigebestll~rsleden .•••••.••• :: ••••• "., •••..••••••.. , ....•••....•••••••••..•..•.
Behoudens het bepaalde in artikel 9, lid 5, zal §en tweede vergadering niet .•...
vroeger dan twee dagen na de eerste mogen worden gehouden ..•..•.•...•••..•••.

7. Voor zover de statuten of de wet andersbepalen worden alle besluiten van de
bestuursvergaderingen g.enomen metElepgewone meerderheid van de geldige
uitgebrachte stemmen. : .••. ~.~~•.... ,.~•... :::;: •••••.• :: •••••.••••••....••...•............•...

8. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrektemeerderheld heeft •••
verkreçen, of wanneer bij een stemn'1iQ!:t.cles~e,[TImen,~taken, wordt de ••.....•.•
hersterTVning .uitgestelq.tot eEln.vplgenqe,verg'llderÎng: ':: •.•.••••••.•.•••••.••••....•••
Pe~eÏ1!a~Wi~!, ee~~7rdênveè~J,èp <q~~é.h!at~r, plaat~~i.~den .• :.: ••.••••••••....•.•••

9. Indleq.~.Ef~tEimmenJijde.tweede,~!'lrgad\\'l~I~~no9.st~~endan IS het voorstel···
verworpen, •••••••••..•..••••.••••••••••••• ,••.•••••~•....•••• -•... , .. , ......••••••••••••••••••••••.••

10. In principe ~incj!,~temming'monQ,e,lingplàats.ln'djeri. één van de leden van de ,.
raad dit WE!~~f#:a\,~Ch.iiftelijk~oideng,E!9lE).!it~:. ~;';~~;c~~.;•.......••..........••......•••.
.Stell)mi qg,oxer;,per~9fl\'lP, gf3sç:h.l~dt,i:!ltij,d9çtiri,~ehjk.•...•••••••••••••••••..••••••••.•.••
Schrittelijke.stemITung,g~sèhiedtdoor miçJdel van onqetekende gesloten •.....••
briefjeS. ·····.··.··········-··;:···············c··~:····;.-····.; .
~es!uitvoJrni!JQcbijacciamatie is mog\'llijk, tenzij een van de stemgerechtigden·

Artik~i~f1~~~~~.::~~.~~~~.~~~~~~~:~.~~~~~::~:~:::::::::::::~::~:::::::::::::::::~:~::::::::::::::::.
BETMLDÉENON!3.ETAALDÉ,MEPEWE~KËf{·$ :.~~- - .
1. DE3stiçhting kCl.n.:?:ichlaten ondersteunendóór petaÇ\idE3;medewerkers .•••.••••••••
2. Het bestuur kari arbeidsovereenkomsten aanqaan ten behoeve van de stichting.
3. Het personeel wordt benoernd.peschorstot ontslaqendoor het bestuur .•••••••••
4. De bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden worden doe het bestuur .....••••

geregeld. ····-7.-··'····················~····,···············-7·.-.~ .
Hierbij geldt de collecttevearbeidsovereèokoinst vande welzijnssector als .•••••
basis.··············.-·~···········~··········.-········ •.••••. -••.-•••••••.•• .-••••.•••...•••...•..•...• :

5. Het bestuur kan voor het personeel een instructie váststellen .••..•••••••••••.•••••••
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Artikel 12 ••••.•.•••.•.•.••..•.•••..••••.•••••••••••...•.•••.•..••.......••••••••...•.....•••••.•..•....•.•
HUISHOUDELIJKE EN ANDERE REGLEMENTEN ........•.................................
Het vaststellen en/of wijzigen van huishoudelijke en andere reglementen geschiedt·
door het bestuur ..•••••••••••••••••••.•.........•.•••.•....•..•..•••.•..•......•••••.•......•.••••••.•..
Artikel 13 ••••..•........••..•••••••••..•••••....•....•••••••..•...••••••.••••.....•••••.•••.....•.••••••••
FINANCIEEL BEHEER EN JAARVERSLAG··········································· •••••••.
1. Het bestuur is verplicht zodanige boekhouding te houden dat te allen tijde de ••

financiële rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend .•••••••..••
2. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar .••••••••• ,••••••......•••••••.•....••••••••
3. Jaarlijks maakt de penningmeester vóór mei een jaarrekening van de stichting

over het voorgaande boe~jaarop en legt deze ter vaststelling aan het bestuur
voor ..•.•....•.•••.•• ~••••••••••• ,••..•••...•••.•••••••...•...••••••.••••....••••••••. ~•••...•••••••••
De jaarrekening bestaat uit een balans, verlies· en winstrekening en een •••••.••
toelichting ...........••••• ~•••••••••.•••.••.• ~..•• c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. De jaarrekening wordt besproken in een vèrgadering van het bestuur, welke ••.
uiterlijk binnen zes 'maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden ...•••.•
In die vergadering wordt de jaarrekening bij besluit van het bestuur, al dan niet
gewijzigd, vastgesteld .• ,"".c .••.. , .. ,~ , c "................•.............
Na de vaststeiling wordt dè jaárrekening door alle bèstuurders ondertekend ..•••

5. De secretaris doet de jaarrekening vergezeld gaariiian een jaarverslag, waarin
de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de stichting worden •••••••....
weergegeven.········"·····,··"·····c •.•.••.~••......••••. .:.••.........•••.............••••••••••..
Het jaarverslag wordt bij de bespreking van de Jaarrekening betrokken .•••..••..•

6. Voor het vaststellen varrdè begroting en het jaarplanis een vergelijkbare •....••
procedure zoals weergegeven ln lid (3 tot en met 5 van artikel 13 van .••••••••.•.

Artik~~~r:~~~3~.~~~~~.~~~~:~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
ST ATUTEN.WIJZIGING , " ".. ~ ., .
1. Het-bestuur istievoègdtebesluiten tot statutenwijziging ...•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.......

Een oproep voor de Yengadering, waariri dë $tafljtenwijzigingop de agenda •.•.
staat zalduidelijk<onder dienoemérmoetèri"worden aangekondigd .•.•.•.........•

2. Zij die de oproepihgtot de vergadering ter behandeling van een ....•.•.•.•...•....
wijzigingsvoor?telhelJben'gedaan,nld~tèritenminsteveertien dagen voor de ..
vergäderingeeh ,atsChtiftvan J1ét V0dfSièl,sturen aan alle bestuursleden .•.••.•.•.

3. Een besluit tot sfatutèf;iwijtiriçibehbl:ift;,renrriinste twee/derde van de geldig •.•..
uitgebrachte stemmen in êérFvèrgadering waarin teriminste twee/derde van de
bestuursleden aanwezig is;·" •.•. ••. ••.•.•.•.•. ••.•. •·• ..•.• ~•.•.•.•.•.....••.••.•.•.....•.•••.
Isminderdan twee/derde vanbedoeldepersonenäanwezig, dan kan een ....•
tweede vergadering worden bijeengeroepen, welke plaats zal vinden 'na acht •.
dagen en binnen vier.Weken .•.....•.... ~•.•.• ,..•. .;..•.•...•.•• , •.•.•.•.•.••.......•..•.....•.
In deze tweede vergaderirlgkan het' bes'luifongeachl het aantal aanwezige .. ~.
leden worden genomen, mits triet een mèerderheid van minstens twee/derde ••
van de dari aanwezige personen ...•••.....•.••..••..• .;...•••••••••......•.••••••..••....•••

Artikel 15 •..••........... ".:._.~.....• ~..••....•...••... _.....•• "•.:•...•.•. .:•••••.•••.•............•••.......
ONTBINDING EN VEREFFENING ..........•... .: .: .
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden .••....••.....................•........•

Op het daartoe te nemen bèslultis artikel 14 van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden'- .... ·................•...........................

'1

l

bl~,

door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of ...........•
door opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten; .......•.•......
door rechterlijke uitspraak in bij de wet genoemde gevallen .

3. De vereffening geschiedt door het bestuur of een door de rechter aan te wijzen
vereffenaar. ........................................................••.............................

4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor
de vereffening van haar zaken nodig is ...............................•.•...•...•...........

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk
van kracht. •..•.•.•••.•••..•.••.........•...•.•.................•................•.•.•...•..•.•.•••.

6. Het bestuur casu quo de vereffenaar bepaalt welke bestemmingen een ........•.
eventueel batig saldo krijgt, met inachtneming van de doelstelling van de ..••..•
stichting .•... •......................•...•.•.•.•.•.•...•...•.•.•.•.•.•...•.•.........•................

Artikel 16 ...•.•........•.........................•.•.•.•.•.......•...•...•.•.•.•...•.....•.......•.•...•..
SLOTBEPALING .
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het
bestuur ••...•. ••.•. •.. ••·•. ·•• ..•.•. ·.. ••.•. ·••· ··· •.•........... • ·......•...•.•••••.•••••..•.
VOLMACHT ...............................................................•.............................
Van de volmacht welke is verleend aan de comparant blijkt uit een onderhandse ..•.
akte welke aan deze akte zal worden gehecht. ..•....•.•.•.....•...•.•...•.•..•................
GEREGISTREERD PARTNER SCHAp .•.•.............. ·........••..•............... · •
Waar in deze akte een ongehuwde staat wordt aangeduid, is geen sprake van een·
geregistreerd partnerschap ...............................................................•......•...
SLOT ..•..•.•.............• •.. •.. ·.. •.•..............•.•.......•......••........................... •....•.•
De comparant is mij, notaris, bekend .....•.•.•......••.........•.•.........•..•.......•...•.......
De identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor .•..
vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld ..........•.•..•.......................
Deze akte is in minuut verleden te Venray op de datum vermeld in de aanhef .
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht. .•
Vervolgens heeft de comparant verklaard daarvan tijdig voor het verlijden kennis te
hebben genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen ...•..•..•..•..•.•.•...•.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparant en mij, notaris,
ondertekend .•.•.•.•.•...•..•.•.•.....•.•.••...•.•.......•.•.....•...•....•.•........•....•.•.....•..••.•
(Volgt ondertekening)
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Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Ko(
voor Zuid-Limburg
Rechtspersoon:
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Adres
Telefoonnummer
Eerste inschrijving in het

handelsregister
Akte van oprichting

Bestuurder(s):

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding
Titel
Bevoegdheid

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding
Titel
Bevoegdheid

Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres
Infunctietreding
Titel
Bevoegdheid

:Stichting ,.
:Stichting Platform Keelbo!
:Nuth .
:Dorpstraat 16, 6361EL Nut!
:045-5245066 .
:21-07-2003 .
:16-07-2003 .

:Mathijsen, Antonius Hermal
:19-04-1964, Weert .
:Dorpstraat 16, 6361EL Nut!
:16-07-2003 , .
:Voorzitter , .
:Gezamenlijk bevoegd (met,
zie statuten) .

:Ludwiczak, Nico E1isabeth
:05-03-1955, Merkelbeek "
:Dorpstraat 16, 6361EL Nut!
:16-07-2003 ,' ,.'
:Secretaris .
:Gezamenlijk bevoegd (met,
zie statuten) .,.... "."

:Schülke, Günther Josef ..
:05-03-1959, Düren, Bondsr(
:St. Quirinusstraat 54, 641
:16-07-2003 .'..,.",., .
:Penningmeester , .
:Gezamenlijk bevoegd (met,
zie statuten) ...,...,...

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een one

19,00 22-07-2003 Blad 00002 volgt.


