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Notaris
te BEST
{

:

Heden

de tlende maart---

tachtig verschenen voor. nii, RUDOLF---nDUARE JOZET MARIE VON BERGH, ãotaris ter staadplaats Best:---1. De heer THEODORUS-ANTONITIS CORNELIUS VAI{ GROB{I}IDAEL'- bguwvJfguãs' zijn verkl-ar1ng geboren te TiJ-burg op vier en twintig-september negentienhónderd twee en derti6.-l1'--2. Ueürouw MARIA JOHANNA CORNEIJIII VAU DIJK-VAI{ ROO\IERTt hui_svrouw, wonend.e te 5687 HM Best, JrJ.de lllamstraat 22, volgens úa"r verklaiing geboren te Middelbeers op een augustus
------ñegentienhor¡d.erd vier eu veertig:-_-:_:htorijksambtenaarr
ROOIJACI{ffiS,
AN{IONruS
De-heer
Fzul'iCISCUS
t.
â nend.e te
verElavolgens-zijn
56Bi BH Best, Molenstraat 28,
ring geboren-te Best óp d.ertieo rlovember negentieahond-erd--zeveo en dertig.------De coupara¡rten veiklaarden bij deze akte een sti chting in het
leven te roepen onder vaststelling daarvan van d e navolgende--negentienhonãerd. een en

a

statuten:

NAAM, ZETEL

ARTIKEL
Te- sffiEfing
1

draagt de

en DOEL.

-----------::
en is gevestj- gd te BEST.
ARTfrnr, 2lIe---EffiTing heeft telr doel de beoefening va¡ níet beroepsmatig toneel in de ruinste zin, waaronder elke vox¡¡l va¡ verbaleea bewegingsexpressie
.De stichtiãg tracht dit doel te bereiken door:-----a. het schefpen van gelegenheid. tot beoefening van niet b.efoep
naüig toneel;------opvoeren va¡r toneelstukken;----.
het
Þ
c alle overige wettige ¡nidd elen.
'iS'ITCI{TIN-G

ONS ETGTN

naam:

LAI{DT¡'

--M IDDELn{
De niddeLen'der st icbting bestaan
a het stankapitaa-L ; ------Þ inlconsten uít voorstellingen;
c ¿onatieÀ; -:- ----

ARTIIGIJ T.

1.

?.

uit:

g subsidies van overheid of derden
en;
e erfstellj-ngen, legaten of
stichting
ui t haar activiteite
a¡rdere
inkonsten
der
alle
E
of uit anderen hoofde.-------De stichting beoogt niet het nal<en vaJr. winst

ARTTKXI 4.

Voorzover in een sloüartikel dezer statuten niet anders is bepaald, gelden ten aanzien van benoening en ontslag van bestuursleden en de vertegenwoordiging van de stichting de na-

volgende bepalingen:

qt)&

'

(t

a.I)e bestuursled,ea der sticbting worden benoemd, geschorst en---ontitrgen
d.oor het zi.ttend. bestuur. Voor de eerste maal vordø
zij benoend biJ deze al<te.
b.Heõ aanùal bestuurqled.en bedraagt zoveel als het bestuur
-- uÀirã;al bepalen, àoch met een-minim1¡¡n ven drie leden.
C.IIet bestuurelidmaatechap eindígt door overliJdent o¡rder cura-'
- teleetelling va¡r of ontslagnane door het betreffende beetuurÞ
voet van de
Iid, d,oor oñtelagverlening-door de rechter op de
periodiek----betieffende rettãfi¡te bepalingen alsmede door
aftreden om de drie jaren via eeo' door heü beetuur daartoe op
zíin
te mqken rooster v4n aft¡eden. Aftredende bestuursleden
jaren
niet-van
zeventig
berkiesbaar, zolang zij de leeftijd
hebben bereikt . ------d.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts öor ontslagverleniag
- d.oor het zittend. bestuui. Een ongevraagd onbslag kan aLleenword.en BeBeve¡I ìn eeu speciaal dãartoe o.pgeroePen vexgaaerigs
va-u beü-béstur.rr, waarin ten minste tvtee/derde van het aantal
i-n fr¡nctie zijnàe beÀtuursleden aanwezig is, nits in d.ie vergad.eri¡g d.aarloe besloten yord.t net tenminsùe tvee/derde vaJr
het aantal. geldig uitgebrachte stenme¿e.InReval in de in lid. d. bedoelde vergaderi.g ven bet bestuur
- geãn twee,/derde van het aa¡rtal in funcüie zijnde bestuursleden aanwezig ig, kan i-n een tueede speciaal daartoe opgeroepea vergadering tot ontslagverlening besloten uorden met tenuiuste fuee,/aerde meerderheid va¡¡ de geldig uitgebrachte
stemnenr ongeacht het aantaL aLsdan aanwezige bestuursleden.Deze tueede vergadering ka¡ niet eerder dan twee weken eE---nieü later daa zes weken na de in lid d. bedoelde vergadering worden gehoudea.----geen-bestuurder meer in fr¡nctie is, geschiedt de aan!.I¡gãva1
-'wiJzine üan een nieur¿e bestuurder
overeenkonstig het in de---'
uet bepaalde.
bestuùr der stíchting. wiJst uit ziJn nidden een voorzít.E.Het
- ter, secretaris en pennj-ngueéster aan (dagelijks beetur:¡).-;Heü bestur¡¡ kan te alLea tiide - al dan niet onde¡ tijdsbepaling bua plaat
a

is bevoegd tot het sluiten vnn ovèree¡rkomsten tot
heü kopen, vervreemdea of bezwaren vF¡ registergoederen.-----.
bestuur is niet bevoegd tot heü sluiten van overeenkom?.IIet
- sten, vaarbiJ de-sãichting zi.c}a als borg of hoofcteliJk nedeschuldenaar verbindü, zich voor een derde sterk maakt of ---zicb tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.---.
1.

VERTEGE{I/OORDIGING

uordt in en buiten rech,te vertegenwoordigd door de
voorzitter o f zijn plaatsverunrrger en de eecretaris of zijn----,
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plaat evervsnget t esanen
Ingeval slecbts éên bes tuurd.er
deãe de

sticbting in

en

in functie is, vertegenwoordigt

buiten rechte.

PENBAAII STICHTINGn{REGISTEN.

d en va.¡¡ de--

ting dient opgaij de Kaner van-gevestigd. -----ARTIIGI, $. -----r--

(

Het beetur¡¡ ka¡ met betrekking tot de taa.Ìa¡erdeli-ng binnen het
het
beetuur, het fi¡ncti oneren van e€n dagelijks beetuur binnenresndere
huishoudelijk
èen
onderwerpèn,
algeneen bestuur e¿
gJ.aent vaststellen, mits dj.t niet in strijd is met deze etatuten of de vet.______ .UERGADERINGE{
VA}I I{ET BESTlruR.

ARTII(EL 9.-----te tuee maa] pe¡ jaqr. en voorts
vergaderü te
Tffirsiiuur
it nodig oordeelt of tenninsüe-Zo ¿ilcwiJfs als d.õ voorzit
opgave van de te beha¡delen ---rd.iù
onder
twee béstul¡releden
ccCerryerpen schrifteliJk verzoeken aa¡ cie voorzi'Lter of de--eebretarie, die in dit laatste geval geliJkelijk bevoegd en-verplicht LiJn deze vergadering biJeen te roepen--c--------2.Het beetuur Éan slechte-rechtsgeldig beetuiten nemerr in eeo-vergadering, ind.ien tenmiagte de helft van het aantal in----fr¡nðtie zijirde bestuursleden daarbiJ aanweziS is.----fnd,ien fn ãen vergaderiag het 1n bet voorgaande lid bedoelde
f . quoruû
niet aaaueãig ier-kan in een volgende besüuu¡svergaderi¡g neü betrekking-tot'de agelrd.apuntea-van de voorgaande :-: '
vergadering rechüs[eldig worden bes]otea, onBeacht het aantal
aledan aaauezÍge bestuursleden.-----æ

,

AIll[TKFr.

1Q.----

ARTTKEI¡ 1?.

El11s'1.rl IIVORflING

r.Fll besluit en v'an bet bestuur worden genomen met tenninste-- d.e volstrekt e ueerderheid. vqn de geJ.díg uitgebrachte steuen.

v

Ct

tenziJ in d,eze sÙatuten een Srotere Deerderl¡eid. is voorgegch¡'evo[.
word.t verstaan het
Ond.er
volsterKe neerderbeid van IftsteumeD.
?.
geldig
uitgebrachte
der
eerste g ehele aantal bovea de be
geldig
uitgebracbf--als
gte[te¡,. Bla!,co eteinnen worden ni et
aangenerH.
over perSone¿ schrÍfover zaken geecb,i edt mondel tn8 t voorzitter
.Steumen
I telij k net
der vergae
tenzl
gesloten briefJest
Jdme er der bestuurefeden-of
een
derlng zouder teg ensPraa,k van
oen andere uiJze bepaalù.
4. Ingeval biJ stennlng over de benoetring van Per gonen geen van
ben de volstrekte me erd.erheid verkrfigt t wordt een üweede--dan niemand de volstrekte
vriJe eteüming geb,ouden. Heeft ookdan
uordt he¡stemd tussen
meerd.erbeid van stemmen verkregent
de ¡eeste stemenming
et
tweede
p
de
blJ
de tvee ersor¡,en die
e
¡reden lneer dan-dez
om
l'lochten
hebben.
Ee¡r op zí ch verenigd
komen, dan
in
¿qnn6¡þinB
p€reo¡ren
herstenming
d.e
ze
voor
twee
voorzodaa¡na
en
enming
tusseust
een
nodiS
voorzoveel
beellst
bergüemning
d.eze
voo
r
personen
tvee
weLke
het
lott
veel nodig
in aannerkJng komen.-Stahen ooX UfJ d.eze hergtem-ing de stermen, dan beelist bet-1oÍ, uslke p€rsoon j.s benoend.----

uitgeeproke. o
:.Hãi'tãr-veräadéring
- d,at door de-vergad.õri:ag-van het be

voorzitterr-uit is geno-

ud van ee[--is beelissãud.. Hetzelfde geld
ryiet schri-fg"nó^.n besluit voorzover gestãmd
teliJk vaetgelegd. voorstetl ìJordt ecbter onmiddelliik na het
uiteöreten lan Ëet in d.e vorige zin bedoelde oordeelr.de---eea niertwe etenuilg--:Juieineid d.aa:nran betwiet, dan vindt
di! verlangtt
vergader+g
der
d.e
neerd.eiheÍd
uann,eer
ñtaate,
òf - iá¿ie¡r d.e oorepronÌ<elijke stenming niet boofdellik of--sch¡ifte1iJk ie geeènied., of een of neér ateogerecbtigde-GFleden dit verlang ell.
Door deze Ilr.euwe eteuming vervallen de recbtsgevolgen van de
oorspronkeliJke st enning. ----€-É-----6.Inceîal in déze etatuteã een meerde¡heid of aa.awezigheid van
- tväe/d.erder drie,/vierde, vier/vijfde of voor de aanuezigheid
van d,e helft word.ü voorfeschreveú, dient ter bep"lloe ven hei
aantal vereiste stennen-of leden åonodig de afronding naar--'
boven te gesch,iede¿.-bestuurebeeluit kan biJ rechterlijk vonnls rorden ver-f.Een
nieüigd oD,vordering vFn eãn bestuurslid iudien dit besluit
is genomen itr stríJd ueü de statuten of de goed.e t_rouw, da¡rwel-ia etriJd net de rcettelijke bepali-ngen die de_bevoegd:
heid van bet beetuu¡ en de wiJ ze van tot eta.Ddkomiug van besluiüen regelen. ------
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ARITKET, 11.
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de
het verhandelde in d.e bestuursvergad,eringen yor{gn door
in
de--sãòretaris zaf<èfi¡f< be¡edeneerd,e noüuLen opgernaa-Ict-{i"
eersùVolgende beetuursvergadering worden vastgesteld ea ten---blijke dãarvan door voorzitter en secretaris trúorden ondertekend.
Van'beslulten, gellomer overeenkonstig het in artikel 11 be-

Van

paalde wordt in de notulen van de eerstvolgende bestur¡rsvergaderinB melding
IS\IRATTE. BOIÌKJ.AAR.

JA.AR.STTTKI(Ð,I

a

A.RTÏKEL

vnn de stichting is verplicht van haar v€flllo6enstoeetand zodanige aa¡.tekeniagen te houden, dat ù.anrit te
allen tiJde haa¡ rechten en verplichtingen kunDen worden 8ekend.
2.Het boekJaar dgr stichting valt samen met het kalenderJaar--en ei^ndigt eerstmaaLa op e€n en dertig december aa¡.staande.-aanJ.JaarliJks naakt de penningueester drie maanden vôór deboekv4rtg van eeu boekjaa-r een begroting voor het volgende
Jaar, tenziJ biJ hÍervan door het bestuu¡ wordt ontslagêIr.--af!.JaarliJke naakt de penningmeester binnen zes maanden naen---loop va¡x het boekjaar de bala¡rs en een staat van baten
Iastea van het al'gelopen boekjsar op.Goedkeuring door het beetuu¡ va¡¡ deze Jaarstukken strekt de
penningpeester tot decharge voor zíJn, beheer, voorzover dit-uit deze Jaarstukken e¡r de toelichting d.aarop bliJkt.
Deze Jaarstukken dieneD door het bestur¡r tenmi:rste tien jarea
1.

(

bes

te yOrden bewaayd.__________+_
å.Jaarlijks naakt de aec ret arl-s een verslag op van de werkzaamheden van de sticht
lopen boekj
Ín het
T.J7,ÏG
a

Een

ONTtsINDING

is bevoegd deze statutea te wiJzigen.besluit tot wijziging va¡r deze statuten dient te

wordêD--

met eerr meerderheid van tenminste twee./derde van de
geldig uitgebrachte gtemmeu i.n een speciaal daa¡toe opgeroePê¡1 vergadering, rraa¡in tenminst e drie,/vierde van heÈ aanta]. in fi¡¡ctie ziJnde bestuursleden aanwezig ie.
2 .Het be stuur ie bevoegd de stichting üe ontbinderr. ---Eea besluit tot ontbindi ng vn11 de stichting dieot genomen te
word,en met een meerderheid van tenmi¡¡ste vie t/ vijfde vnn het
aantal geldig uitgebrachte stemmen in een sp eciaal daartoe--,
opgero epen vergaderirgr waarin ter¡mínste vier /ví Jf de van h,et
aanta]. in fi¡nctie zijnde bestur¡¡sleden aanuezr.g ls
in de in lid 1. of 2. van itit artike I bedoel de vergade!.Is
ring niet bet vereisùe aantal- bestuursLeden aanwez ig dan kan
dieaaangaapde besloten worden met de in lid 1. of 2. voorgescbrevea meerderb,eid in een üweede speciaal daartoe opgeroepen v ergaderirg org eacht heü in die vergaderi-ng aLsda¡¡ aa.otal
aanue zige besüur¡rsl eden. Deze tweede vergadering ka¡r gehouden word.en niet eerder d.a¡r--,
twee roken en niet late¡ danr zes weken na d.e iu ríd 1. of Z.
bed.oelde eerste vergadering.
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¿ies,d.e

en J,aat.cte

Bl_ad -

I

De: comparF.nten zi Jn nij, notaris, bekend
Deze alcte in minuu t opg emaakt is verleden te Best tea dage als
in het h.oofd deze:r akte 8em eld.
Na zakelijke opgave vân de inhoud ven deze akte aân de vers
che
nen persotren hebben deze eeD.p arig verkLaard van de i:rt¡oud vandeze akte te hebben k ennisg enomen en op volledige voorlezing-daarvan geen pri js te stell en. ----Vervolgens is de ze akte na b eperkte voor.Lez i-ag door de coroparanten en nij r- notaris. ondertekend
qh.?
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.Êroæ.æd¡ol - li. V.Ilf.Jk-V. Soove¡t

l.Y 3orgh.
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