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Heden de zeventiende, nove,mber
negentienhonderdzevenennegentig, verscheen voor mij,
Mr Jacobus cornelis Henricus Jozef Brekemoren, notaris ter -standplaats Amsterdam: -----
de heer Johannes Hermanus Tappel, maatschapperijk werker, --
wonende te LO73 BM Amsterdam, Àtbert Cuypstraat 206,,, ,geboren te Elten op achttien oktober negentienhonderdvijf- -envijftig, ongehuwd, houder van identiteitskaart nummer
Tr749ooz9, afgegeven te Amsterdam op negentien maart negen-
t ienhonderdzesennegenti g
De comparant verkraarde bij de,ze in het reven te roepen eenstichting waarvoor zulfen gelden de volgende --
STATUTEN
NAAM, ZETEL, DUUR.
ÀeEikel 1.
l-. De stichting draagt de naam: -----

Stj-chting Welzijn en patiëntenzorg
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam
3. De s'Eichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LOEL-
Artikel 2.
De stichting stelt zich ten doel: ----het verrenen van zorg aan (termi-naIe) patiënten en het -----
verrhogen van hun welzijn in de breedst mogelijke zj.n.
MIDDELEN "

Àrt-rke.f 3.-
De stichting tracht haar doel te bereiken door: ---1. door het verzorgen van huishoudelijke hulp in of aan ----huis; ---
2. het verlenen van geestelijke bijstand. ---3. het beheren van de administratie van de patiënten;
4. het als intermediair vereffenen van schuldeni ---5. tret organÍseren van uitstapjes en evenementen;
6. a}le andere mi-ddelen werke tot het doer bevorderlijk

kunnen zijn ------
Artikel 4.
1. De geldmidderen van de stichting worden gevormd door: ---a. vergoedingen wegens bewezen diensten; ----b. subsidies;

c. hetgeen de stichting door schenkingen, erfstellingen,
en legaten verwerft;

d. all-e andere baten
De penningmeester beheert de geldmiddelen en is voor datbeheerjegensdestichtingverantwoorde1ijk.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalen- --derj aar.
Na afloop van elk kalenderjaar worden de boeken van de --stichting afgesloten e,n worden daaruit een balans en eenrekening van baten en lasten opgemaakt, welke vergezeld -van een toelichting, aan het bestuur worden aangeboden.Het bestuur kan deze stukken door een deskundigó of door
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ËëË'a"attoe benoemde commi-ssie doen nazr-en.
Vas.tstel}ing of goedkeuring door het
stukken strekt de penningmeester tot

bestuur van gemelde
décharge voor het --

door hem gevoerde beheer
7. Ieder bestuurslj-d heeft te allen tijde recht op inzage --

van aIle boeken en bescheiden van de stj-chting en recht -
op controle van de kas

BESTUUR.
Artikel 5.
1. Het bestuur van de stichting is belast met het besturen -

van de stichting.
2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden
3. De stichting kent in e1k geval een voorzitter, een

secretarj-s en een penningmeester
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in --

4. Het bestuur j-s bevoegd zich zelf aan te vulIen en uit te
breiden met inachtneming van het in Iid 2 bepaalde.

5. De leden van het bestuur mogen geen geldelijke voordelen
van de stichting genieten.
Het bestuur is echter bevoegd voor bijzondere of veelom-
vattende werkzaamheden, die ter vervulling van de
bestuurstaak worden verricht, een redelijke vergoeding --
toe te kennen

6. De bestuursleden treden na maximaal twee jaar af volgens
een door het bestuur vast te stellen rooster
De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar-

7. Tussentijds benoemde bestuursleden treden af na het -
verstrijken van de termijn van hun voorgangers
Aftredende leden van het bestuur bliiven in functie tot -
in de opvolgj-ng j-s voorzien.

VERGADERINGEN BESTUUR.
Artikel 6.
1. Het bestuur vergadert zo vaak a1s één of meer bestuurs- -

Ieden zulks nodig achten
2. Voor de rechtsgeldigheid van een bestuursbesluit is -

vereist dat de meerderheid van het aantal in functie
zijnde bestuursleden aanwezi-g is.

3. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van -
stemmen

4. Het bestuur is bevoegd ook buj-ten vergadering besluiten -
te nemen
Daartoe is vereist, dat de bestuiten worden genomen met -
algemene stemmen en dat de bestuursleden hun stem
schrif telij k uitbrengen.

BEVOEGDHEID, BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 7.
1. Het bestuur is bevoegd tot alfe rechtshandelingen,

daaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot ---
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen -
en het sluite,n van overeenkomsten, waarbij de stichting -
zi-ch a1s borg of hoofdel-ijk medeschuldenaar verbindt,
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zlch voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheids-
stelJ.ing voor de schuld van een derde verbindt

2. De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd
door het bestuur, alsmede door de voorzitter zerfstandig
en door twee bestuursleden tezame,n

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHÀP .
Artikel 8.
Het lidmaatschap van het bestuur eindj-gt door: --_a. periodiek aftreden, behoudens herbenoeming; -__b. overlijden;
c. bedanken; ---
d. tussentijdse ontheffi-ng van de bestuursfunctie krachtens

een besl-uit van het bestuur, genomen in een vergadering -waarin alle bestuursleden aanwezig zijn; het neÉ1uit ____
di-ent te worden genomen met ten minste drie/vierde van --het aantal uitgebrachte stemmen

COMMISSIES.
Àrlixer--9-
Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer commis-
sies
De samenstelling, taak en werkwijze van een commissi_e --worden, zo mogelijk in overleg met de commissie, door het --bestuur bij reglement vastgesteld
WIJZIGING STATUTEN, ONTBINDING.
Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de ----sti-chting te ontbinden, mits het daartoe strekkende -besruit is genomen met een meerderheid van ten minste ---

twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen
2. wijzj.gingen in de statuten treden niet eerder in werking

clan nadat zij bij notariëre akte zijn geconstateerd
3. In geval van ontbinding, zal het bestuur- behoudens -----

andersl-uidend besluit- met de vereffeni-ng zijn bel-ast. --
Een eventueel batig sal_do zal ter beschikking worden
gesterd aan een instel-fing met een aanverwante doelstel-
ling

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 11.
De stichting kan een huishoudelijk reglernent hebben
Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met -de statuten
SLOTBEPALINGEN.
rn aIle gevallen waarj-n door de statuten niet is voorzien --bes]i-st het bestuur.
Voor de eerste maal treden als bestuursleden van de
stj-chting op: ---
1. de heer Arbert Roelofs, wonende te 1073 sB Amsterdam,

Tolstraat 2Ot t t, geboren te Velzen op achttien maart
negentienhonderdvi j f envi j f tig
voorzitter;

2- de heer cornel-is Laurentius Degeling, wonende te 1073 sH
Asterdam, Pieter Aertszstraat 33' ' , geboren te Hoogkar- -
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spel op zeventien mei. negentienhonderdtweeënveertlg,
secretari s /penningmeester ;^ - : - -'3. mevrouw paula van der vliet, wonende te 1054 wN Àmster_ _dam, wirhelminastraat l1of, geboren te oen Helà"i"opachttien j uni negentienhonderdvierenvi: rtig,--i:_-:_ _ _ _ - _ _ _gewoon Iid.

De comparant is mij, notaris, bekend, en de identi-teit vande bij deze akte betrokken comparant is door *ii;'iài.ri., _aan de hand van het hiervoor gemelde en daart"""É".IJmde ___
document vastgesteld.
DEZE AKTE i-s in minuut verleden te Amsterdam op de datum ___als in het hoofd dezer akte vermeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan deverschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van __
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledig" .r""r_lezing daarvan geen prijs i" stellen. ---vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de _
comparant en mij, notaris, ondertekend
Getekend: J.H.Tappel; J.C.H.J.Blekemolen.
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