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STICHTING
Heden,vijftien januari tweeduizendacht,verschenenvoor mij, mr' JEROENALPHONS
BEIJSENS,notariste Tilburg:
1. de heerWILLEM DE RUITER, wonendete 5066BX Moergestel,De Hoefkens
negentienhonderd
op zeventienseptember
41, geborente HaarlemmeÍneer
,ru*"rru""rtig, zichidentificerendmet rijbewijs nummer 4170661200,afgegeven
gehuwd;
te Oisterwijkop zevennovembertweeduizendzeven,
tE 5071CL UdENhOUtI
2 . de heerGIJSBERT ADRIANUS STASSE,WONENdE
Essenlaan2, geborente Rotterdamop achttiennovembernegentienhonderd
g, zichidentificerendmet rijbewijs nummel 3125179168,afgegevente
zesenveerti
gehuwd
achtennegentig,
Tilburg op zesmaartnegentienhonderd
3 . mevrouwMARIA CLARA POLLEMANS, wonendete 5017HH TilburgtProfessorDondersstraat31, geborente Bredaop twaalf augustusnegentienhonderd
tweeénvijftig, zich(eerder)identificerendmet rijbewijs nummer 4650621107;afgegevente lilburg op twintig april tweeduizendzeven,gehuwdmet de heer
Gruijters..
.De comparantenverklaardenbij dezeakte eenstichtingin het leven te roepenen
daarvoorde volgendestatutenvastte stellen:
Naafn en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draag!de naam:StichtingOlivier.
2. Zijheefthaar zetelin Moergestel(gemeenteOisterwijk)'
Doel
Artikel2
t. O. rti"hting heefttendoel:het voorzienin eengoedehuisvestingen zorgverlening
1runp.rronén die daartoezelf onvoldoendein staatzijn wegenslichamelijkedanwel
versiandelijkebeperkingenen verderallesdatmet eenen anderrechtstreeksof
zijdelingsverbandhoudtof daartoebevorderlijkkan zijn, alles in de ruimste zinvan
het woord en alleszonderwinstoogmerk,
Z. De stichtingtrachthaardoel ondermeertp bereikendoor het beheerenl of de
exploitatievan eenwoonvotm waar bedoeldepersonenverblijven (al danniet
permanent)en wordenverzorgd'
Vermogen
Artikel3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

bijdragenvan personendie gebruikmakenvan de voorzieningendie beschikbaar
zijn gestelddoorde stichting;
subsidiesen donaties;
schenkingen,erfstellingenen legaten;
alle andereverkrijgingenen baten'
Bestuur
A.tik.l4
1. Het bestuurvan de stichtingbestaatuit minimaaldrie en maximaalvijf ledenen
wordt voor de eerstemaalbij deze aktebenoemd.Het aantalledenwordt met
inachtnemingvan het in de vorige zin bepaalde- door het bestuurmet algemene
stemmenvastgesteld.
Z. Het bestuur(met uitzonderingvan het eerstebestuur,waarvande ledenin functie
wordenbenoemd)kiest uit zijn midden eenvoorzitter,een secretarisen een
kunnenook door één
De functiesvan secretarisen penningmeester
penningmeester.
persoonwordenven'uld.
-3. a. Eenbestuurslidwordt benoemddoorde verenigingOlivier (gevestigdte
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Moergestel).
De overige bestuursledenworden benoemd door middel van -i
coóptatie.
b' Zij wordenbenoemdvoor eenperiodevan maximaalvier jaar. De
bestuursleden
tredenaf volgenseendoorhetbestuurop temaken
volgenshet roosteraftredendbestuursrid
is éénmaalonmiddellijk
herbenoemb&or.
4. Bij het ontstaanvan een(of meer)vacature(s)in het bestuur,zullen de overblijvende
bestuursleden
met algemenestemmen(oî zalhet enigeoverblijvendebestqursiid)binnentweemaandenna het ontstaanvan de vacature(s)daarinvoorziendoor de benoemingvan een(of meer)opvolger(s)
5 . Mocht(en)in het bestuurom welke redendan ook éénof meer ledenontbreken,dan
vorrnende overblijvendebestuursleden,
of vormt het enigeoverblijvende
bestuurslidniettemineenwettig bestuur.
6. De ledenvan hetbesfuurgenietengeenbeloningvoor hun werkzaamheden.
Zij hebbenwel rechtop vergoedingvan de door hen in de uitoefeningvan hun functiegemaakteen door het bestuurgoedgekeurde
kosten.
Bestuursverqaderin
genen bestuursbesluiten
Artikel5
l.

2.
3.

De bestuursvergaderingen
worden gehoudente Moergestel.

Iederkalenderhalfjaar wordt ten minsteéénvergadering
gehouden.
Vergaderingenwordenvoortsgehoudenwanneerde voorzitterdit wenselijkachtof éénof meervan de anderebestuursleden
daartoeschriftelijk en ondernauwkeurigeopgavevan de te behandelenpuntenaande voorzitterhet verzoekricht. Indien de voorzitteraaneendergelijkverzoekgeengevolggeeftin die zin,dat de vergadering
kan wordengehoudenbinnendrie wekenna het verzoek,is de verzoekerbeioegd zelf eenvergaderingbijeen te roepenmet inachtnemingvan de vereiste
formaliteiten.
4. De oproepingtot de vergadering
geschiedt- behoudens
het in lid 3 bepaalde- doorde voorzitterop eentermijn van ten minste zevendagen,de dagvan de oproepingendievandevergaderingnietmeegerekend,doorschriftelijkeLededeling
onder schriftelijk wordt in dezestatutenverstaanelk via gangbare
communicatiemiddelen
overgebrachtbericht,waarvanuit geschriftblijkt.
5. De mededelingvermeldtbehalveplaatsen tijdstip van de vergadering,o. t.
behandelenonderwerpen.

6 . Zolangin eenbestuursvergadering
alle bestuursleden
die in functie zijn, aanwezigzijn, kunnengeldigebesluitenworden genomenover alle onderwerpendie aande ordekomen,mits met algemenestemmen,ook al zijn de door de statutengegeven_
voorschriftenvoor het oproepenen houdenvan vergaderingenniet in achigJnomen.
n
De vergaderingenwordengeleid door de voorzittervan heibestuur;is d,ezl afwezig
dan wijst de vergaderingzelfhaarvoorzitteraan.Tot dat momentwordt de
vergaderinggeleiddoor de in leeftijd oudsteaanwezigebestuurder.
8 . Van hetgeenin de vergaderingen
besproken
wordt,wordennotulengehoudendoorde secretarisof door éénvan de andereaanwezigen,door de voorzitterdaartoe
aangezocht.
De notulenwordenvastgesteld
en getekenddoordegenen,
die in devergaderingals voorzitteren secretarishebbengefungeerd
9 . Het bestuurkan ter vergaderingalleendangeldigebesluitennemenindien de meerderheidvan de ledendie in functie zijnter vergaderingaanwezigof_-.vertegenwoordigd
is.
Een bestuurslidkan zichter vergaderingdoor eenanderbestuurslidlaten-vertegenwoordigen
nadateenschriftelijke,ter beoordelingvan de voorzittervan de vergaderingvoldoende,_volmacht
is afgegeven.Een bestuurslidkan daarbijslechtsvoor éénanderbestuurslidals gevolmachtigdeoptreden.
1 0 . Het bestuurkan - mits met algemenestemmen-àok buitenvergadering
besluiten-
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Artikel6
l , Het bestuuris belastmet het besturen
van de stichting.
2 . Het bestuurdientbrj beslissingenals bedoeld
in artikel 9 lid 3 van dezestatuten
voorafgaandaandezebesluitenderaadvanbelanghebbendenhoren'
3 . Het besfuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvan
overeenkomsten
tot v_erkrij
ging, verweemdingen bezwaringvan registergoederen.
4. Het bestuuris tevensbevoegdte besluiient91rrét
uulguunvanovereenkomsten,
-_

ofhoofttetijk
medeihuio*uu,

verbindr,
zichvoor
:T:1'J,11ÌT-nllq,llafs'b9rs
eenderdesterkmaakrof zichtoizekerheidstóring
uoo,.rn ,Juúl]n ;;;ffir,
_
verbindt.Artikel T
1. Het bestuurvefegenwoordigtde stichting.

2'l;::*:":r:*:Í:9*'vóegdheidkoàtmedetoeaantweegezamenlijk
3.

handelende
bestuursleden

T":iry

I:y-:tl*ht

verlenenaanéénofmeerbesruursteden,
alsookaan

e h
echrrrrclirlmo
-+-^L ^Einde
bestuurslidmaatscha
Artikel S
Het bestuurslidmaatschap
eindigt:
door overlijdenvan eenbestuurslid;
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De stichtingheeft eenraadvan belanghebbenden.
i
2.
a.
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b.

Belanghebbenden
kunnenslechtszijn: ouders,broers,zustersvan de be
van de instellingdie doorde stichtingolivier wordt geèxploiteerd
alsmede
kinderenen partnersvan eerstgenoemde
personenalsookwettelijk
vertegenwoordigers
van eerstgenoemde
personen.
onder partnerwordt verstaan:echtgeno(o)t(e),
geregistreerd
partnerin de zin -l
van het geregistreerd
partnerschap
en partnerswaanneeeen
gemeenschappelijke
huishoudingwordt gevoerdals warenzij gehuwd(hiervoor
is minimaal vereistdat de parbrersop hetzelfdeadresstaaningeschrevenin de registersvan de burgerlijkestand.
3. Belanghebbende
hebbenrechtop inzagein dejaarstukkenvan de stichting.Tevenshebbenzijhet recht om gehoordte wordendoor het bestuur,wanneerhel fesluu het voornemenheefteenvolgendebesluitte nemen:
vaststell
enjaarstukken;
ontbindenstichting;
fusiedanwel splitsing;
statutenwijziging;
besluitenalsbedoeldin artikel6 leden3 en 4.
4. Het belanghebbende
zijn is persoonlijk.
5 . Bijeenkomsten van de raad van belanghebbendenworden gehouden in de gemeente
waar de stichting statutair is gevestigd

6. De bijeenkomstenvan de raadvan belanghebbenden
wordengeleiddoor de
voorzittervan het bestuurol brj diensafwezigheid,door het in leeftijd oudste
aanwezigebestuurslid.
Zijn geenbestuursledenaanwezig,dan voorzietde bijeenkomstzelf in haarleiding. 7. Van hetgeenop de bijeenkomstbesprokenwordt, wordennotulengehoudendoor de
secretarisof door eendoor de voorzittet aangewezen
persoon.
8 . Jaarlijkswordt ten minsteéénbijeenkomstgehoudenen wel binnenzesmaandenna
afloop van het boekjaar.Bijeenkomstenwordenoverigensdoor het bestuur
bijeengeroepenzo
dikwijls het dit wenselijkoordeelt.
In dezebijeenkomstbrengthet bestuurzijn jaawerslaguit over de gangvan zakenin de stichtingen in het bijzonderin de instellingdie de stichtingexploiteerten over
het gevoerdebeleid.Het legt de balansen de staatvan batenen lasténmet een
toelichting ter inzage aan de bijeenkomst over.

Dezestukkenwordenondertekenddoor de bestuursleden:
ontbreekfde
ondertekeningvan eenofmeer van hen,dan wordt daarvanonderopgavevan redenen melding gemaakt.

9.

Op schriftelijk verzoekvan ten minstevier/tiendegedeeltevan de belanghebbenden
is het bestuurverplicht tot het bijeenroepenvan eenbijeenkomst,te houdenbinnenvier wekenna indieningvan het verzoek.
Boekjaarenjaarstukken
Artikel 10
1. Het boekjaarvan de stichtingis gelijk aanhet kalenderjaar.
2. Perhet eindevan iederboekjaarwordende boekenvan de stichtingafgesloten.
Daaruitwordendoor de penningmeester
eenbalansen eenstaatvan batenen lastenover het geèindigdeboekjaaropgemaakt.Dezejaarstukkenworden,binnen zesmaandenna afloop van het boekjaaraanhet bestuuraangeboden
3. De jaarstukkenwordendoor het bestuurvastgestelden ten bewijzedaarvandesl alle bestuursleden
getekend.Indien eenhandtekeningontbreektwordt de ledel daarvanop het desbetreffende
stuk vermeld.
4. Nadat het voorsteltot vaststellingvan dejaarstukkenaande ordeis geweest,zal aan
het bestuurhet voorstelwordengedaanom kwijting te verlenenaande
pennmgmeester.

5. Het bestuuris verplichtop zodanigewijze eenadministratie
te voerenen de boeken.
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bescheidenen anderegegevensdragers
op zodanigewijze tebewarendat te allen tijde de rechtenen verplichtingenvan de stichtingkunnenworden gekend.
Het ..bestuuris verplicht bedoeldeboeken,bescheiderienanderegegevensdragers
--gedurende
zevenjarente bewaren.
Reglement
Artikel 11
l' Het bestuuris bevoegdeenreglementvastte stellen,waarin
_die onderwerpen
wordengeregeld,die niet in dezestatutenzijn opgenomen,
2 Het reglementmagniet met de wet of d,ezeíutuirn in strijd
zijn.
3' Het bestuuris te allentijde bevoegdhet reglementte wijzigen
of op te heffen.
Statutenwiizieing
Artikel 12
I' Het bestuuris bevoegddezestatutente wijzigen.Het besluitdaartoe
moetwordengenomenmet algemenestemmenin eenvergadering,
waarinalle bestuursleden
aanwezigof vertegenwoordigdzijn, zonderdat in hét besfuurenigevacature
bestaat.
Zijnniet alle bestuursledenaanwezigofvertegenwoordigddan wordt ssn
nisswe vergaderingbijeengeroepen,
te houdenbinnenern -uunA na de eerste,maarnjel eerderdan vijftien dagendaarna,waarin ongeachthet dan aanwezigeofvertegenwoordigdeaantalbestuursleden,
het hiervoorbedoeldebesluitkan wordengenomenmet algemenestemmen
De wijziging moet op straffevan nietigheidbij notariéleakte tot standkome
?
3' De ledenvan het bestuurzijn verplicht eenauthentiekafschrift
van de wijziging en gewijzigdestatutenneerte leggenten kantorevan het handelsregislel.--I--de
^
Ontbindingen vereffening
Artikel 13
I' Het bestuuris bevoegdde stichtingte ontbinden.Op het daartoe
te nemenbesluitis hetbepaaldein artikel 12lid I van toepassing.
2' De stichtingblijft na haarontbindingvoortbestaanvoorzover
dit tot vereffeni
mg van
haarvermogennodigis.
3 . De vereffeninggeschiedtdoor het bestuur.
4, De vereffenaarsdragener zorgvoor, dat van de ontbindingvan
de stichting
inschrijvinggeschiedtin het register,bedoeldin artikel túa z.
5' Gedurendede vereffeningblijven de bepalingenvan dezestatuten
zoveelmogelijk van kracht.
6'

7'

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveelmogelijk
besteed
overeenkomstighet doel van de stichting.

De boeken,bescheiden_
en anderegegevènsdragers
van de ontbondenstichting
moetenna afloopvan de vereffeningwordenbewaardgedurendede periode
à'iede wet alsdanvoorschrijft'Bewaarderis degenedie doorde vereffenaarìals
zodanigis
aangewezen.

Slotbepalineen
Artikel 14
In alle gevallen,waarin zowelde wet als dezestafutenniet voorzien,
beslisthetbestuur.Tenslotteverklaardende comparanten:
a' ter uitvoeringvan het bepaaldein artikel 4 leden I en 2worden
voor de eerstemaal tot bestuursleden
van de stichtingbenoemd:
L de heerG.A. Stassevoornoemdals voorzitter:
2. de heerW. de Ruitervoornoemdals penningmeester;
e
3. mewouwM.c. Gruijters-pollemanr
uoo-o.-d, als secretaris.

b'

het eersteboekjaar van de stichting eindigt op één en defig
december tweeduizend acht.

D--e
wettelijkverplichteidentificatieheeftvolgensvoorschriftplaatsgehad.
WAARVAN AKTE is verledenop de datumen plaatsin het úoofd
van dezeakte.--
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vermeld.De verschenenpersonenzijnmlj, notarisbekend.De zakelijkeinhoud
akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenenpersonen hebben verklaard

volledigevoorlezingvan de aktegeenprijs te stellen,tijdig voor het verlijdeneen
conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van deze akte te hebben kennis

genomen.
Dezeakteis beperktvoorgelezenen onmiddellijk daarnaondertekend,eerstdoor de
verschenenpersonenen vervolgensdoor mij, notaris.
(volgt ondertekening)
VOOR AFSCHRIFT

