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OPRICHTING STICHTING
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Heden, zeven februari tweeduizend acht, verschenen voor mij, Mr. Franck Reynold Wardenaar, notaris gevestigd te Schagen, aldaar kantoorhoudende aan de Hoep 2A: --------1. mevrouw Wilhelmina Cornelia Maria LEERMAKERS, wonende
te 1741 TD Schagen, Iepenlaan 129, geboren te Loon op
Zand op acht juli negentienhonderd zestig, zich -----legitimerende met haar paspoort, nummer NE2881970, --uitgegeven te Schagen op vijftien mei tweeduizend drie;
2. mevrouw Hillegonda Elisabeth VAN DER WEL, wonende te 1742 KH Schagen, Korenmolen 7, geboren te Wormerveer op
vijfentwintig april negentienhonderd vijftig, zich --legitimerende met haar paspoort, nummer NG3812838, --uitgegeven te Schagen op zevenentwintig mei tweeduizend
vier; -----------------------------------------------3. mevrouw Hendrika Johanna Maria LEK, wonende te 2451 ZA
Leimuiden, Oostban 34, geboren te Leiden op vijf september negentienhonderd zesenvijftig, zich legitime- rende met haar paspoort, nummer NF5046821, uitgegeven
te Jacobswoude op zes januari tweeduizend vier; -----4. mevrouw Hillechina Johanna TEUSINK, wonende te 1816 VC
Alkmaar, Mesdaglaan 8, geboren te 's-Gravenhage op --zesentwintig januari negentienhonderd drieënvijftig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer NSHPBPH17,
uitgegeven te Alkmaar op zesentwintig juli tweeduizend
zeven; ----------------------------------------------5. de heer Simon Petrus DE LANGE, wonende te 1741 BH ---Schagen, Noord 158, geboren te Schermerhorn op éénendertig mei negentienhonderd drieënveertig, zich -----legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3172592103, uitgegeven te Schagen op vijfentwintig juli tweedui- zend. -----------------------------------------------De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op
te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ---------------------------------------------------Naam en Zetel ------------------------------------------Artikel 1 ----------------------------------------------1. De stichting draagt de naam: ------------------------Stichting Eline-de Cirkel is Rond. ------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Schagen. --------Doel ---------------------------------------------------Artikel 2 ----------------------------------------------De stichting heeft ten doel, geïnspireerd door de levensgeschiedenis van het in Nederland woonachtig adoptief kind
Eline Thereza Yin Wan Kuijper, geboren te Chongqing, ----
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Volksrepubliek China, en haar aldaar achtergebleven biologische zusters, He Yi Xin en He Lu, het ondersteunen van
kinderen in de Volksrepubliek China en hun ouders/verzorgers, om te voorzien in de kosten van de schoolopleiding
van deze kinderen en tijdens de duur van die opleiding in
de kosten van hun levensonderhoud, voorzover er binnen de
betreffende gezinnen onvoldoende middelen zijn om deze -kosten te dragen, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. --De stichting beoogt niet het behalen van winst. --------Bestuur ------------------------------------------------Artikel 3 ----------------------------------------------1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven -aantal van tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin
bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Bestuursleden kunnen niet zijn zij die van andere bestuursleden familieleden tot en met de vierde graad, echtgenoot/geregistreerd partner dan wel samenlevingspartner zijn. --------------------------------2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Een bestuurslid kan
meer dan één functie bekleden. ----------------------3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij
het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of -meer) opvolger(s). ----------------------------------4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen
de overblijvende bestuursleden, mits dit tenminste drie
bestuursleden betreffen, een wettig samengesteld be- stuur. ----------------------------------------------5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte -kosten. ---------------------------------------------Bestuursvergaderingen ----------------------------------Artikel 4 ----------------------------------------------1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in
Nederland als bij de oproeping bepaald. -------------2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering ge-
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houden. ---------------------------------------------3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden,
wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk
en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten
de oproeping doet. ----------------------------------4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van
de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. ---------------------------------------5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
houden van vergaderingen niet in acht genomen. ------7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij
diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de -leiding van de vergadering. -------------------------8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen
gehouden, door de secretaris of door één van de andere
aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter
en secretaris hebben gefungeerd. --------------------Bestuursbesluiten --------------------------------------Artikel 5 ----------------------------------------------1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie
zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen
op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
van de voorzitter van de vergadering voldoende, vol- macht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. --------2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld
schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door
de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeonderte-
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kening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere -meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ------------------------------------4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling,
tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming ge- -schiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---------5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ---------------------------------------------6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering, met dien verstande dat bij staking van stemmen het besluit wordt geacht te zijn verworpen. ---------Bestuursbevoegdheid ------------------------------------Artikel 6 ----------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de stich- ting. -----------------------------------------------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 medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling -voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. -----------------------4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van -boedelbeschrijving worden aanvaard. -----------------Vertegenwoordiging -------------------------------------Artikel 7 ----------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ----------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan -twee gezamenlijk handelende bestuursleden. ----------3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden als ook aan derden, om de stichting binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ---Einde bestuurslidmaatschap -----------------------------Artikel 8 ----------------------------------------------Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: ---
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a. door zijn overlijden; -------------------------------b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen ver- liest; ----------------------------------------------c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); --------d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige
bestuursleden; --------------------------------------e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----------------------------------------------f. doordat een bestuurslid een kwaliteit krijgt die volgens artikel 3 lid 1 niet is toegestaan, waarbij alsdan
het bestuurslidmaatschap, in afwijking van de andere beëindigingsgronden eindigt één maand nadat die onverenigbare kwaliteit is ontstaan voor beide dan wel voor
alle betrokken bestuursleden. -----------------------Boekjaar en jaarstukken --------------------------------Artikel 9 ----------------------------------------------1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------------------------------2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van
de stichting afgesloten. Daaruit worden door het be- stuur een balans en een staat van baten en lasten over
het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld. -----Reglement ----------------------------------------------Artikel 10 ---------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen,
waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. -2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in
strijd zijn. ----------------------------------------3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te
wijzigen of op te heffen. ---------------------------4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. -----------------------------------------------Statutenwijziging --------------------------------------Artikel 11 ---------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het
besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. -----------------------2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notari-
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ele akte tot stand komen. ---------------------------Ontbinding en vereffening ------------------------------Artikel 12 ---------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel
11 lid 1 van toepassing. ----------------------------2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan -voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig
is. -------------------------------------------------3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. ----------------------------4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------------5. Een overschot na vereffening wordt besteed overeenkomstig de doelstelling van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling. -----------6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende twintig
jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te -wijzen persoon. -------------------------------------Slotbepalingen -----------------------------------------Artikel 13 ---------------------------------------------In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. --------------------Verder verklaarden de comparanten: ---------------------- dat voor de eerste maal bij oprichting het bestuur van
de stichting zal bestaan uit vijf (5) leden, te weten:
- de comparant Lek, tot voorzitter; ----------------- de comparant van der Wel, tot secretaris; --------- de comparant Leermakers, tot penningmeester; ------ de comparant Teusink, tot bestuurslid; ------------ de comparant de Lange, tot bestuurslid; ----------- dat het eerste boekjaar van de stichting eindigt op -éénendertig december tweeduizend acht; --------------- dat het eerste adres van de stichting luidt: --------Iepenlaan 129, 1741 TD Schagen. ---------------------SLOT AKTE ----------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend. --------------Waarvan akte in minuut is verleden te Schagen op de datum
als in het hoofd van deze akte vermeld. ----------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een -toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud -
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van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. -----------------------------------------------Vervolgens is deze akte conform de wet op het notarisambt
na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend en
onmiddellijk daarna is deze akte mede-ondertekend door -mij, notaris. -------------------------------------------

