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OPRICHTINC STICHTING BROCA

Heden, vierentwintig naart tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Raymundus Henricus Jozef van

—

de Wouw, notari5 te Eindhoven:
1.

de heer Johan Martinus Machid Theodorus Meulen, geboren te Weert op zesentwintig oktober
negentienhonderd zeventig, Nederlands paspoort nurnmer NY3LL3BO6, wonendete 6003CC Weert,
Stellingmolen Slen gehuwd;

2

mevrouw Ike Sophia Maria Elisabeth Meulen, geboren te Weert op drieëntwintigjanuari
negentienhonderd vierenzeventig, Nederlands rijbewijs nummer 4396520316, wonende te 6006 ZW

—

Weert, Margrietlaan 47 en gehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten va5t
te stellen:
STATUTE N
Naam en zetel
Artikel 1
1.

De stichting draagt de naam: Stichting Broca.

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht

Doel
Artikel 2
1.

De stichting heeft ten doel:
-

bet (laten) uitvoeren van projecten die ten goede komen van personen met het Angelnian
Syndroorn of andere personen met een beperking op communicatieviak;

-

bet bevorderen van de totstandkoming van voorzieningen die bijdragen tot een zo volledig
mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van personen met het Angelman Syndroom, waaronder
mede begrepen het streven deze personen zo volledig mogelijk aan bet maatschappeiijk verkeer

—

te laten deelnemen;
het vergroten van de bekendheid van bet Angelman Syndroom in de Nederlandse samenleving in
het algemeen en meer in bet bijzonder onder medici, paramedici- en overige zorgverleners,
en voorts at hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen bij bedrijven

-

2.

en particulieren middels (online) fondsenwerving.
3.

IDe stichting beoogt niet bet maken van winst.

Vermogen
Artikel 3
1.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door;
-

-

-

het stichtingskapitaal;
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
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-

-

2.

opbrengsten van activiteiten van de 5tichting;
alle andere verkrijgingen en baten.

Noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon mag over hetvermogen van de stichting
beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen.

Uestuur
Artikel 4

1.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie eden. Het aantal eden wordt met
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen
-

-

vastgesteld.

-

2.

Het bestuur kiest uit zijn midden en voorzitter. een secretaris en een penningmeester. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen aok door ëén persoon worden vervuld.

3.

Bestuursleden worden voor de tijd van vierjaren benoemd en kunnen daarna terstond opnieuw
worden benoemd.

4.

Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of
zal het enige averblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van devacature(s)

—

daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
5.

Mocht(en) in het bestijur am welke reden dan oak één of meer eden ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig
bestuur.

6.

De eden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en zij ontvangen geen—
vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie—
gemaakte kosten, mits niet bovenmatig.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5
1.

leder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.

2.

Vergaderingen zullen voorts telkenmale warden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of
indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek
—

—

geen gevoig geeft in dier voege dat de vergadering kan warden gehouden binnen drie weken na het
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formaliteiten,
3.

De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 2 bepaalde door de voorzitter, ten
-

-

minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend en wel
4.
5.

schriftelijk.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen
anderwerpen.

6.

—

—

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten warden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene
stemmen, oak al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.
De vergaderingen warden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de
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vergadering zeif haar voorzitter aan.
7.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der
andere aanwezigen door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en
getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

8.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in
functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende,
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.—

9.

Het bestuur kan oak buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid
zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of per fax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit

—

wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgernaakt, dat

—

na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10.

leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven warden alle bestuursbesluiten
genomen met volstrekte rneerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen

—

wordt het voorstel verwarpen.
11, AlIe stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht oféén der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen warden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13.

In aVe geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 6
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen.

3.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich
als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel7
1.
2.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.

3.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden. am de stichting
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Finde bestuurslidmaatschap
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.

door averlijden van een bestuurslid,

b.

door het bereiken van het tijdstip van aftreden;
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c.

bij verlies van bet vrije beheer over zijn vermogen;

d.

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

e.

bij ontslag op grand van artikel 298 Bock 2 van het Burgerlijk Wetboek; aismede

f.

door ongevraagd ontslag.

Ongevraagd ontslag kan door het bestuur worden verleend met een meerderheid van twee/derde van het

—

aantai zitting hebbende bestuursleden in een speciaal tot dat dod bijeengeroepen vergadering.
Boekjaar enjaarstukken
Artikel 9
1.

Het boekjaar van de stichting is geiijk aan bet kalenderjaar.

2.

Per bet einde van ieder boekjaar worden de boeken der 5tichting afgesioten. Daaruit worden door de

—

penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
Dezejaarstukken, vergezeld van een rapport van een accountant-administratieconsulent, warden
binnen zes maanden na afloop van bet boekjaar aan bet bestuur aangeboden.
3.

Dejaarstukken warden door bet bestuur vastgesteid.

Reglement
Artikel 10
1.

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen warden geregeld welke
niet in deze statuten zijn vervat.

2.

Het reglement mag niet met de wet, besluiten, uitvoeringsregelingen, beschikkingen of deze statuten—
in strijd zijn.

3.

Het bestuur is te alien tijde bevoegd bet reglement te wijzigen of op te heffen.

4.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglenient is bet bepaaide in artikel ii lid ivan

—

toepassing.
Statutenwijziging en juridische fusie
Artikel 11
1.

—

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besiuit daartoe moet warden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin

—

alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in bet bestuur enige vacature
bestaat.
Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering

—

bijeengeroepen. Deze vergadering kan tot statutenwijziging besluiten met een meerderheid van ten—
minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursieden.
2.
3.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariëie akte tot stand komen.
De leden van bet bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van bet Handeisregister van de Kamers van
Koophandel..

4.

Het bepaalde in lid 1 is mutatis mutandis van toepassing op een besluit tot juridische fusie.

Ontbinding en vereffening
Artikel 12
1.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is bet bepaalde in
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—

artikel 11 lid ivan toepassing.
2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar verrnogen-—
nodig is.

3.

Ce vereffening geschiedt door het bestuur.

4.

Ce vereffenaars dragen er zorg voor dat van de onthinding van de stichting inschrijving geschiedt in

—

het register bedoeld in artikel ii lid 3.
6.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen

7.

nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling aan die van de stichting.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende

S.

—

—

zeven jaren berusten onder dejongste vereffenaar.
Stotbepaling
Artikel 13
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist bet bestuur.
Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden—
benoemd:
voorzitter:

de heerJ.MM.T. Meulen, voornoemd;

secretaris:

nievrouw Ellen Folkerts, geboren te Utrecht op eenentwintig februari
negentienhonderd vijfenzeventig;

penningmeester;

mevrouw I.S.M.E. Meulen, voornoemd.

Slot
Ce comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in rninuut is verleden te Eindhoven op tie datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na
zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen
eenparig verklaard tijdig voor bet verlijden van deze akte van de inhoud hiervan te hebben kennisgenomen

—

en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing
door de comparanten en mu, notaris, ondertekend.
(volgen handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT
24 maart 2016
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