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OPRICHTING STIGHTING TOT BEHOUD VAN HET FOREESTENHUIS

Op acht augustus tweeduizend dertien verschijnen voor mij, mr. Corien Elise Jonker, -
notaris te Hoorn:
1. de heer Pieter KlK, Nederlands rijbewijsnummer: 4490759013, geldig tot veertien

januari tweeduizend achttien, wonende Refter 48, 1695 JN Blokker, geboren te -Rucphen op drie september negentienhonderdnegenendertig, gehuwd;
2. de heer Frank Johan GOEZINNEN, Nederlands rijbewijsnummer: 4411406406,-

geldig tot acht juli tweeduizend vijftien, wonende Gerritsland 124, 1621 cD
Hoorn, geboren te Amsterdam op acht juli negentienhonderdvijfenveertig,
ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen personen verklaren als volgt:
De oprichters richten bij deze akte een stichting op en stellen daarvoor de volgende-
statuten vast.

2.
3.
4.

STATUTEN
Artikel 1 - Naam en zetel
1. De naam van de stichting is: Stichtins tot Behoud van het Foreestenhuis
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hoorn.

Artikel 2 - Doe
1. De stichting heeft ten doel het behoud van het gebouw genaamd: het

Foreestenhuis aan het Grote oost 43 te Hoorn, aangewezen als beschermd 

-monument en voorts het verrichten van al hetgeen in de rurmste zin van het 

-woord hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het weryen van ---financiële middelen en deze ter beschikking te stellen ter bereiking van het doel-
van de stichting teneinde het Foreestenhuis voor de toekomst als bouwkundig-
monumenttebehoudenendoorhetgevenvanadviesenuitvoerende-
ondersteuning bij restauratiewerkzaamheden aan het Foreestenhuis.

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, belonlng, ontslag1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hóogste zeven-
natuurlijke personen
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies
vervullen

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.



4.

ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden -na het ontstaan ervan, voorzien.
3. ledere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:

a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; e
c. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als -bestuurder van een stichting.
De meerderheid van de bestuurders, waaronder de voorzitter van het bestuur, 

-dient lid of vriend te zijn van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente te 

-
Hoorn, zoals bedoeld in artikel 2 van het Reglement van deze Gemeente.-
Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder-
een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of
aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het
bestuurmaakteenroostervanaftreden.Eenaftredendebestuurderkan-
onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd. Een bestuurder kan echter in 

-totaal niet langer dan acht jaar bestuurder zijn.
Een bestuurder die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan weer tot bestuurder-
worden benoemd als minimaal drie jaar ziln verstreken na de laatste dag dat hij -
bestuurder was.
Bestuurders ontvangen geen andere betalingen ten laste van de stichting dan-
een vergoeding van de kosten die zij redelijken,vijs hebben gemaakt in de 

-
uitoefening van hun functie
Een bestuurder kan worden geschorst door het bestuur.
Na een schorsing roept het bestuur een nieuwe vergadering bijeen, die wordt-
gehouden binnen vier weken na de schorsing. ln die vergadering wordt besloten-
of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende -
bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie 

-maanden duren
Voor een besluit tot schorsing of verlengiVoor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra
vereisten, die zijn opgenomen in artikel 6 lid 4.

Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier -
weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop -
van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.-

7. Een bestuurder verliest zijn functie:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn faillisseme nt, door op hem van toepassing verklaren van de 

-

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van-
betaling verkrijgt;

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele
vermogen;
door zijn vrijwillig aftreden;
door zijn ontslag door de rechtbank;
door zijn ontslag gegeven door het bestuur, met inachtneming van de-
vereisten als opgenomen in artikel 6 lid 4;

g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; en

h. door een besluit van het bestuur, waarmee wordt geconstateerd dat een 

-bestuurder niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 3. ln dat geval -

5.
L

I

lo.

d.
e,
f.
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eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van het 
-bestuur

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk-

zijn bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, -met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van 

-
bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgàve van de
dag,hetaanvangstijdstipendeplaatsvandevergaderingenVandete-
behandelen onderwerpen (agenda)
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt,
kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een lángs 

-elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaai 

-
bericht.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen 

-door degene die de vergadering bijeenroept.
Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het
bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurdèrs in de-
vergaderingaanwezigofvertegenwoordigdzijn.
Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om
zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde
volmacht geldt als een schriftelijke volmac
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering 

-
vertegenwoordigen.
Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaoerrechten
uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel
De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal -
via het elektronisch communicatiemiddel

kunnen worden geidentificeerd ;

rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de
vergaderingen;
het stemrecht kunnen uitoefenen.

Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het---
elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, 

-
worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt,
De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddLl aan een vergadering
deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
ln de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van -
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de -bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de 

-.
stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.
Als voor het nemen van een besruit wordt vereist dat een bepaald aantal
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, moet ook in een vergadering-
waarin hetzelfde besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld hetzeffáe aantál 

-
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zij

io

l

7.

8.

Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal
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bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering-
aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt
gesteld.
Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan twee en niet later dan 

-vier weken na de eerste vergadering.
ln de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden gêroÍnên-
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten-
minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmêÍ't. 

-

Artikel 5 - Bestuur:
buiten vergadering

leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming

1 . De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet -
de vergadering zelf in haar leiding
De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -vergaderingen worden gehouden
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering -
over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd-
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het-
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan-
vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als-
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen -de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

-

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen-
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen 

-persoon.
De notulen worden - nadat zij zijn
van de vergadering ondertekend.

vastgesteld - door de voorzitter en de notulist -
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een

alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen.
Een besluit is dan genomen als alle bestuurders

vergadering besluiten nemen, als

verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische-
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het-
bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft-
gemaakt.
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan-
in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die-
vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen
gevoegd

Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden
1. Het bestuur is belast met het besturen van

ledere bestuurder is tegenover de stichting
de stichting.
verplicht tot een behoorlijke vervulling-

van de hem opgedragen taak.
Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of 

-
belangenverstrengeling tussen hem en de stichting.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles-
met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die

zich vóór het voorstel hebben 
-
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voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 
-voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten
en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en ander
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2' Het bestuur is wel bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot-
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, maar niet tot het -aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 

-
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden __-
tegengeworpêÍ1.
Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden -aanvaard
Een besluit van het bestuur:

tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder; of
tot ontslag van een bestuurder; of
inhoudende constatering
vermeld in artikel 3 lid 3;

dat een bestuurder niet meer voldoet aan de eisen

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of -vertegenwoordigd zijn. De desbetreffende bestuurder wordt daarbij niet
meegeteld voor de bepaling hoeveel bestuurders in de vergadering aanwezig 

-moeten zijn en het aantal bestuurders dat benodigd is om het besluit te nemén.-
Het besluit kan echter nooit worden genomen door een enkele bestuurder
De betreffende bestuurder wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te
verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten toi schorsing of ontslag
van hem besproken worden en hij kan zich claarin door een raadsmaÀ doen-
bijstaan.
Een besluit van het bestuur tot:

statutenwijziging;
fusie;
splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of- ontbinding van de stichting;

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of -vertegenwoord igd zijn..
Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. -Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen
van de stichting en de besteding daarvan.
Het bestuur zorgl ervoor dat:

er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is 

-voor de continulïeit van de voorziene werkzaamheden ten bêhoeve vai het -
doel van de stichtingi êfl
de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in-
redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de



stichting
8. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is-

ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang- de onkostenvergoedingen die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders;-- de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer -van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;-

Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel -2:300 Burgerlijk wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. ln dat geval 
-legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op rrét

kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. 
-Het bestuur laat de stukken onderzoeken door een door hem aàn te wrlzen

deskundige op financieel gebied. Deze deskundige brengt over zijn onáerzoek 
-schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek 

-
weer in een verklaring.

4' De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening-
wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de 

-stukken als bedoeld in lid 2 onder verlening van decharge aan - indien

2.

3.

4.

- de inkomsten van de stichting;
- het vermogen van de stichting--___-9-'

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoord igt de stichting.

De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die in
strijdmethetbepaaldeinartikel6lid2wordenverricht.
pe vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk-
handelende bestuurder
De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur -en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de-
stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.-
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incideÁtele dan wel doorlopende -volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als 

-
', afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te

vertegenwoordigen.
Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving
1. Het boekjaar van dt
2. Het bestuur is verpl

de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
icht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar-i de balans en de

papier te stellen
staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op-

r -r'-.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande
zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

3.

aangewezen - de penningmeester.
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een 

-
handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken-
vermeld.

6. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten
_ hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandighedenl--
7 . Het jaarverslag en de financiële stukken worden ter kenÁisname gezonden aan -de kerkenraad van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente voornoemd
Artikel 9 - Reglementen
1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. ln een reglement worden -
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het besluit werd genomen.
Artikel 10 - Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd dá statuten te wijzigen, met uitzondering vanbepaaldeinartikel2,artikel12lid2enoltàrtit<ettio.
2' Het besluit tot statutenwryziging kan slechts *oroàn genomen overeenkomstig hetbepaalde in artikel 6 tíd S,

Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij-
*? :lJ:: ï:q,pl :: :_:[:0"19,"_ ]!re a d e,r1 n g, *áà Li-"# e r d D e woo rd e r ij ke _ur\tr 

-
tekst van de voorgesterde wijziging iroet oiioie ofà"p,ng woroen óàr"Ëó0. --

I n 3:^t"^tTl: "rn.dg .oprgeping belràagt in dit gevar ten minste twee weken.

regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoeringvan ziin taak' Een.reglement mag nooit in strijd zrln met de statuten of de wet. 
-

Het bestuur kan erk.dool h9m gemaakt ,egre;e;iwii=igen en ook intrekken. _2' Een reglement wordt schriftelrl[ vastgelegá met vermélding van de dag waarop -|!lX::,Ír.:,11y::1,:geze daium ran niét zrln setesen vóór de oatumïaàrop_

4' Een statutenwijziging treediin werkiÀg op he-t ooói r'"i oestuur bepaatde trydstip, -maar niet eerder dan nadat daarvan een notarÍëre akte is opgemaalederebestuurder.isbevoegddezeaktetetateÀveiiuJ"n
AÉikel 1í - Fusie; splitsing; o-mzetting
op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 vanBoek 2 

-3;;r"ïH'y'.ï:1;"|,:;rt,:::jj,;l:ly:119J ?{;tWl* lmzerting van de stichtins in

b

ieen andere rechtsvorm overeenkomstis artiket z:ra euiàá;;i."dï#i,",1 iËï"""' '"lbepaalde in de teden-1r 
? 

en t;;n Àáï uorige artiker 
=ouËLr mogerrlk

19v9.1egnl_omstige toepassing, onverminderà oe 
"ir"n 

uuÀ J;';;i'''' '""
IArtikel 12 - Ontbinding
) I lJaf l.rao{, rr rr i^ k^. ,^ ^ - r )
i1.Het.bestuurisbevoegddestichtingteontbinden.
i yp net,besluÍt tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veet-
i^ T:.g,"lijÍ uan gv.gfggnkomstige toepassingl^ :,,,:.v:'U1 

van 
9v.efeenKomsttgetoepassingtz' Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinJing de besternming vast van een.--

I :::Tl11lils-::rg:: ï"r p'lig :ql9o dientïe *o'"áán besteed ten behoeve van _eenalgemeennutbeogendeinltettingmeteenglri;r.soortigedoelstelling
3' {ls de. stichting op het iilostip van haa} ontbindirig j""Á o"t"n meer heeft, houdt -

Í1:il:.?::]11n.lndatgevaldoethetbestuurJ;;;;'opgaVeaanhethandelsregister. 

-

4.
P"ï:?::":,,:l_:^,:[":"::i? onllon!e,n stichtins brijven sedurende zeven jaren
HÍ I 9"" :,l.l,i n 

ll "Í :p 
g: h o u d e n te oeiia a n ;. ; ;; ;;;;Ëïï á"" :ï lï:i _

Ë'Liï'.1tïïJ""nïï:het inoaan rran ziin harrraa-^r;^L. 
-- -1 ,,

|; ll: n^la:: : : i1 ?1y: :'.t l' :n 
t mó e r áË ; ; ; ; ;;5;;; ;;*#Ë' ;;, il: ;.":,11adres opgeven aan het handelsregister

De stichting wordt bovendien ontbónden door:

:.^ol:ïp i:lllge,stichting in staat van faiilissement is verkraard of door -
eentaartoe strekkende rechterlijkó uitspraak in oe bi1 àe wet genoemde-gevallen,

Artikel I3 - Vereffening
1' Het bestuur is belast met de vereffenino van hcf \/êrrnn^êh r,^h -r^ À+:^Lt:-^'erd'r' ÍÍrel oe vereïïenrng van het vermogen van de stichtinq, voor_zovq b4 het ontbindingsbesruit geen arrdere vereffen"r"(r; Ëiïó;;ïn"í"=.n"2.Nahetbesluittotontbi-ndingoe;Ààtdestichtingzichinliquidatie.

De stichting blijft na haar oÀtbinding voortbestaán als en voor zover dit voor de -
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vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zovee
mogelijk en nodig van kracht.
ln stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet'in liquidatie' aan
de naam van de stichting worden toegevoegd.

3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bt1 het 
-ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaa(s) met

inachtneming van het bepaalde in artikel 12lid 2.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende -baten meer aanwezig zljn
Destichtinghoudtbijvereffeningoptebestaanophettijdstipwaaropde-
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het
handelsregister

AÉikel í4 - Overgangsbepaling boekjaar
Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend veertien. Dit artikel
vervalt op de dag dat het eerste boekjaar eindigt.
SLOTVERKLARINGE
De verschenen personen verklaarden ten slotte:
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit vijf (5) bestuurders.
Voor de eerste maalworden tot bestuurder benoemd:
1. de heer Christiaan Willem LUURSEMA, wonende Het Gangwerk 36, 1622H8 

-Hoorn, geboren te Wijhe op elf juli negentienhonderdtweeënvijftig, gehuwd, als-
voorzitter;

2. de heer Hans VISSER, wonende Wilgenrak 18, 1655 KT Sijbekarspel, geboren te
Velsen op
secretaris;

twintig september negentienhonderdtweeënveertig, gehuwd, als 

-3. de heer Antoni Jan SGHUUR, wonende Visserseiland 36, 1621 AA Hoorn,
geboren te Delft op drie januari negentienhonderdnegenenveertig, ongehuwd en -
niet als partner geregistreerd, als penningmeester;

4. de heer Gerrit HARTOG, wonende Dokter de Vriesstraat 8, 1654 JS
Benningbroek, geboren te Sijbekarspel op elf januari negentienhonderdvijftig, 

-ongehuwd en niet als partner geregistreerd, als bestuurslid;
5. de heer Pieter Kik, voornoemd , als bestuurslid.
Adres
Het adres van de stichting is: Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn geen annexen gehecht.
SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,-
aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgeste
DEZEAKTE is opgemaakt te Hoorn op de datum aan het begin van deze akte-
vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de -verschenen personen hebben zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te -
hebbengenomen.DeverschenenperSonenhebbenvervolgensverklaardoP-
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen -
en daarna door m'tj, notaris, onderteken
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VOOR AFSCHRIFT

Volgt ondertekening.


