
Huishoudelijk reglement van Stichting Wishful Africa  
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 september 2012.  

Begripsbepalingen 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
 
de stichting: de stichting Wishful Africa (afgekort SWA) gevestigd te ’s-Hertogenbosch 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 55852793; 
 
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d.13 augustus 
2012, door notaris Mr. M (Michiel) Lampe te Rotterdam; 
  
het bestuur: het bestuur van de stichting Wishful Africa. 
 
inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of 
diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden 
verwezenlijk, ook wel ‘inkomsten’ genoemd; 
 
projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting. 
 
 
Beleid 
Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan: 
 
Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien de eerste maal december 2013.  
Het beleidsplan wordt aangevuld met een begroting.  
 
De voorzitter 
Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe; 
Leidt de bestuursvergaderingen; 
Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de 
statuten en dit huishoudelijk reglement; 
Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan en begroting 
op; 
Voert jaarlijks de kascontrole uit en geeft de penningmeester al dan niet decharge. 
 
De penningmeester 
Voert de financiële administratie; 
Stelt financiële overzichten op; 
Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en 
investeringen; 
Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) ter voorbereiding op de 
bestuursvergadering. 
 
De webmaster 
Beheert de website; 
Beheert alle social media activiteiten; 
Beheert de structuur; 
Zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is; 
Voert de eindredactie van teksten op social media; 
De webmaster voert de eindredactie over de nieuwsbrief en ziet to op een regelmatige tijdige 
verschijning; 
 
 



De secretaris 
Maakt van elke vergadering een verslag;  
Maakt de agenda voor bestuursvergaderingen;  
Beheert de actie en besluitenlijst; 
Beantwoordt de binnenkomende e-mail; 
Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;  
Archiveert alle relevante documenten.  
 
 
Communicatie  
Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met:  
Donateurs, sponsoren; 
Gesubsidieerde goede doelen; 
 
Donaties 
Verkrijgen van financiële middelen door middel van vrienden, donateurs, sponsoren, legaten 
en schenkingen.  

Een donateur voorziet Stichting Wishful Africa van geldelijke middelen, diensten of materiële 
zaken in de hoop dat de stichting hierdoor beter haar (speciale) doel en of project kan 
nastreven binnen de doelstelling van de stichting.  
 
Een donateur wordt vriend van de stichting door maandelijks, jaarlijks of eenmalig een 
bedrag te doneren.   
Vriend vanaf maandelijks minimaal € 5,00 of jaarlijks minimaal € 60,00  
Kids for Kids ( tot 16 jaar) maandelijks € 3,00  
 
Een sponsor is een persoon of organisatie (bedrijf), die Stichting Wishful Africa steunt door 
geld, diensten of materiële zaken ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit. 

Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen van 
dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie wordt bij eerste gelegenheid aan de 
penningmeester gemeld en binnen vijf werkdagen op de bankrekening van de stichting 
gestort.  
 
Vergoedingen 
Vergoedingen worden alleen uitgekeerd mits het saldo van de stichting hiervoor voldoende 
toereikend is vooraf door het bestuur akkoord is bevonden.  
Declareren vinden plaats, achteraf, op basis van bonnen en werkelijke gemaakte kosten.  
Vliegtickets kunnen door de stichting worden geboekt indien de kosten vooraf aan de 
stichting zijn overgemaakt 
  

 

 

 

 

 



 
Vergoedingentabel:  
 
 Bestuur  
reiskosten binnenland  buitenland  werkelijke kosten  
communicatie  binnenland  buitenland  werkelijke kosten buiten eigen bundel  
dagvergoeding  binnenland  buitenland  € 30,00 per dag  

overnachten binnenland  buitenland  
werkelijke kosten op basis van budget 
tarief  

vliegtickets buitenland Ponds-ponds tussen prive en stichting  

Vrijwilligers vanuit Nederland  
reiskosten buitenland  werkelijke kosten  
communicatie  buitenland  werkelijke kosten  
dagvergoeding  geen 
overnachten geen  
vliegtickets geen  

Vrijwilligers vanuit Afrika  
reiskosten buitenland  werkelijke kosten  
communicatie  buitenland  werkelijke kosten  
dagvergoeding  geen 
overnachten buitenland  werkelijke kosten  
vliegtickets   geen  

 

 

  
Apparatuur en kantoorbenodigdheden 
Kantoorartikelen en apparatuur worden door de stichting aangeschaft en in bruikleen aan het bestuur 
gegeven.  
 
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
De stichting streeft niet alleen algemeen nut beogende doelen na, maar spant zich, waar 
nodig, ook in om simpele en bereikbare dingen met een grote impact op persoonlijk en 
maatschappelijk vlak te ondersteunen.   
 
 
Opgemaakt te ’s-Hertogenbosch op 3 september 2012.  
 
Voorzitter 
Vanessa Spijkers  
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ÀïffiE VÀN OPRICHTIN_G

Stichting Wishful Africa
gcr.cstigcl tc's-lJ ertogenbosch

;\kte d"d. 13 augusrus 201?

op dertie$ augutltus trveeduizend ru,aalf vetscheerr voor tnii, h{icluel l,ampe, rr.tar-is ---
met plaats van vestigiug Rotterdam: **-*-*--_--,_-

mc\"fuLr\!'vanessa Herena Gerarda Ánna Maria spiikers, gebnrcr.r re ------------------
's-Ï'{erturgcnbosrh op

rvonerrcle fe

Nederlands paspoort lïet numnleï

- ., in het bezit ran ecn geliig ,---

algegeret fe 's-ï lcrtogenbosch op __-_

L hierna te ltocmen de ..Oprichter,,.- 
--__

uc ( )PÍclltcr r'<:rklaarde bii c{eze eetr stic}rtirrg np fe richten nrct íle hienra te vertne}<lcrr r
statufell.

s't'À l"uTE,N *-*;__--,___-__

Naqr.q*----
Àrtikel 1. ---

I)c stichring draagf de r:acnr Stichting ïflishfuI Àfrica.

futi]iel2*
De suchring is gevestigd re 's Flertogr:rboscn

Doel err rverkgebied*

1. l)e sticbting hee'fr zondcr rvi:rstoogrnerk rerr rJoel het verkrijgen r-an fina'ciële -
midclele$ o11) cell bijdra.qe te lcveret aarr de (economische) eelfreclzaalnheid ---
t"an kansarme rrlcË!5e11 ín Áfuika r{oor }ret bieclen r"an clirecte micro hulr:. éé' en
a:rdcr in clc ruimste zin cles rvoords, _-- "-
De stichti*g tracht haar docr onder meer te bereiken ra'gs rv.ttige rveg e* rver _

door': -.

t.

hct beschikbaar srellen'r*r hulprniddelen zoars rrrillen. r.'lstoelerr



;,,'':i,
ií;

z

hct undersfelulcrl rràr sociale <:n sportier,e actir-iteite* r,cxrr kirrdcrerr o'
scholcn;

hct fi''.r'cierer'aïr korti.pcrrcre opreirtrr'geu op basis \,à1r ---------
leerrlr.eteenkoms terl; - -*--

het bieclc' r'arr hulp om eell eigerr becrrijf op te starter op irasis \.r^11 -----
huukoopovcrcenkomstcll. -------*---

het stichtirgskapitaai en de i:rkomstcn <Jaaruif; _-_--______-__

gelden verk:trger: tran spons{)fs cn uit sponsorrcties; __*_*-_-_-__

subsÍclíes en r.ergo<:díngen uit cle operrbare kasscn;*__---

rechttlatig vclkregen bijdragen, schcnkirrgen;-,___--_--___

erfstellingen' ciic cclrter allecn ouder het voorr-echt van boedelbesdrrijving lnÍlgcrl
rvorderr aaru'aatd, cn legaten;

eventucc'J andere op l'cttige w$ze r"er.krcgcn baten._-

i :tr1

ia
D:

"l

\tetnrogen

r\rtíkel 4. -,-

lief r.'crnrogcn ran de sticlrtirrg zal uorden gewolrnd door'-__--_--

b,

f.

ÍJesruur -----

Àr'rikel 5.

1. De snchdng rvor-dt bcsfuurcl door hct besmur.
ljet bestutr ïrestaat .it ten'ri*sre hve(: (2) lcden. BrstrrurslecJe' \r,oÍderl
benoenrd door hur besfuur.

Ilii hct or]rstaan *an één ('f rneer) \,acature{s) in het besruuÍ, zule'cle ----*------
o'erblij'e*dc besfuurslcderr rnet algemenc stemn,erl (o{ zalhet er:igc
c'erbfu-.ivende bestuurslid) birincrr zes (ír) maanrien na Let ollrstaar yarr de ---*--

'acáture(s) 
daari* r'oc,rzierr clo'r de ber:oerrÈrg vrru één (rf mcer) opvolgrr(s). _

À{ocht(en) ir het bestuuÍ orï} u'elke reclc,n clarr oojr één of mecr lc<le' ___-_-___*-*

c-rtrfbrckerr, clatr r-ortnen dc o.crbiiir=cntlc besruur.sle:<Jcr-r, oF'ormt hct errigc -----
oïerJ:liivende besruurslid niettemin een rvetl{ bcstuur. Ildien re enise tijd alle -
besftlurs]e deï' ontbrekÈ1' zullen de ccrstc besruurdcrs - t elkc zijn benoe'rd bii -
de ondedrar.ige akte - cle nicurve besfuursL:<lcn benocrnen. _-_-___-___-_

FIet besruur kicst uir zij* middcn ec' r'oorzittcí, eefl secrctaris el] ee:n

per}rir:gmeester, l)c vcclrzitter is fer-ens plaatsr.en"angerd per::rirlgmec,sfer., de -

secïetarís is tevens plaalsvcn'Rtrgeucl voorzitter en de penrriqgrncc$re1 is revcrrs
plaatsvervaqg<:nd secïetaÍis. -----*-*-,__

LJe besniurtledc' hu'ne* een onk.sten'ergoecling oflt\range'. --r---*------ __-.=-*

'1

6-

B cs tu urs l:r:r.oegdheid

,\tikel6.
1 ' FIet besruur is l:elast 

'ret 
rret rrcst*ren r-a' de sticirting.---



2' [-ler besruut is llcvoegcl tc beshiter Íot hct a?ngaar] van or,*r.ienkonrster1 tot *-
Yrrkrrlging, r'en'rtenrding ctr l:czt ar.ilrg r.an registergoe<1eÍen, aisrncde ber.negd
te besluiten fot l.Ier aaqgaarr \,a11 oïeïccukornsten, rvaarbii dcr sdsstlr* zich als -_

borg of hoofïeliik lr:cdcscl:urldenaar terbinch, zich voor eerr clcrde sterk rnaakt
of zicil tot zekelheidsstelÏing voor eëÍl schuld \ran een andcr verbildt. -----.----.'-

3' Het bestuur is veqllicht ran de vennogc.trst$cstancï r'an de sdchting zodaruge -*-
aantekeningen fc houdeu, dat daamit altijd haar rechten en r-crplichtiggcl ku1ne1
rvorder: gckencl,:----

V er tegenrv o ordig. .ing

.\rrikel 7. *-
1' I'let bestr-rur \-eÍtegellwoordigt de stichtilg. De vertcgenn oorcligirrgsbcvoegcl----

heid kotnt daamasst toe aaÍr luree bcstuulslqden gezamenlijk lrandelcnd,
2' Voof het doen t'an betalin{en en het opdtacht ge\-er} tut hcf ir:r:err .l'ap gelcle11 -

is dc pcnrrlrgmeestcÍ bercr-gd Íner iilaclrmerning r.an lretgeen i11 artikel l1 lid j
eu lid 4 is bcpaalel.

L,inde besnrurslidrpaatf clraE

Àrtikel B.

I-{ct iresruurslidrnarrtschap eindigt:
* door overlijden \/arn een besruurslid;

- eloor ïerbes van het bc-qtuurshd van het vnje behcer o1íeï ziin vcrml)gcn;---------
- Itii scluiftclijke ontslagneming ftedanken); _--_,_ _"_-

- door ottslag grgeven cloor het, bestuut nadat dnartoe eerr urranirrn besluit is ----
gellomefl itr eetr rrcrgaclering rvaadn het vollecligrr bestrrur is vertcgenrvoordigd -
(waadlij tlcrgeue s'rerrs ontslag aar:hangig is, geen stemrqcht kan uitr.rcËcrnen); -r--

- bii ontslag op grorrd'an ardliel 3glt lJock 2 r'a' her Burgerlilk Werboek.
Boekiaar--*

Àrtikel 9.

1- i lct b*ekjaal: r.an <le stichti'g is grlijk aa' hcr kale'dc{a:u:. ,-*----------

2' \ian de \ieïrnogeltstoestarrd van de srichting cJ] r'àn al hetgecrr verder hairr ------
Íinanciën betreft tncet op zeldanige wijze boeli n orderl gehoudel, dat daarlit te
:illcn tijde <le rechten cr: r'etplichringel] \zftrl de stichrirrg krrnncl rvordc:n

u",*",ï:,ï*.,.,**- -",------ ----- -,-----::.:-----.--.-----:-::---:------ ----- -,:.------.
.,\rtikel 1(1.--

1' I Ie f bcstuut ver'gadert zo dikwijls terr minste nree bestuursleden dit gervensr --
achterr.

2. De secretaris foePt de bestuursvergaderingen bijcclr lnet iráchtncnrfurg r,a1 r:e1 -*
tcnr:iin ltall fenlTriflste er:rt rveek, ile dag r"an oproeping c r <le <lag r.au ycrgaclei*rg



,^t-, 4

niet rnee-g.rekrni1. De bijeenroeping geschiedt schriftclijk - daaronder lrcgrepe'
pcr rel.efax, e-traiibelicht of elk anr{ct vi* eeu gangbaar- corrmunicatiemic{dcl *-
c,r'ergebraclx elr ap scÍrrift o't{a*ger} bcricht -, c*clcr opgal-e va' dc tÉ *-----*--
beharrdelen ondcr-rverpen aarr hef arire.s 

'arr 
het besnrursrid" Inge'ar de -----,-,-

oproepingstertnij* niet i' acht is gc'Ílomflr enf oÍ r:'clenverpe' aa' cle ,rde --__-*
kornen die nir:t bii de liiiecnroeping rverdclr veuneld, kur.inen t6clr tr<:sluiterr ----
rvorderr genomíï1r indien allc bc$hrluslede,. tef l,ergadering qan*rezig of ----------
Yr,rtegenwcordigd zijn.

.1.

va* lret rcr'ergader-i*g'edranrlelde alsrredc de besltrin offinng worilerr
noderr opgem*akt die dc.rot het bcsfuur voor akkoord rvordcn ondertekfird in
dc ïe:rgaderitrg rvaaril: dc nofuierr rvorclelr vastgestclel. Ieder lid t,an 5et bestuur
hecfï rccht (rr eer dcior hct bes**rr uit te reikel kopic'an de rrofirrcn.
De leder 'a. her bcstuur zijn l:uvoegd zicrr rÍo*r eer sclirifteriik -.-*------
gc:r'o1*:a,chtigde uit hu' midde' tet *etgader-ing tc cloen \reïtegfn\\roorcligen. _,*

Echter ccrr bcsfuurder kan slecrrts rroor éé' (1) a'derc besruurder ars -,-r---------
gevolmachtigclc optreden. -----*------;*---------__-

schÍifreliik berekcnt ín cieze .statutcn te'eils per cmail of ander elekuo'isch _--*-

cc-'u'r:unicatiemiddel dat i, stnat is geschrc'en fekst fc repr'ducelrn. *---*__----__

;\r:rtkel 11.--

1. I'{ef beshlrr is LreYocgd zcu'el irr als buíten r.ergadet,*rg besiui*c' fr rrernen" ï' -
iret laatsfe geval is àaar.trte t'ereist riat alle besruutsletlcn hun stem schriftelijk c.n
unarriem felr gunsfe .r'an hrt voorstel nitbr.enQcu.
-fenzli i' dezc statuten a*c1en u,ordf bepaald, rvorden besluitru ger1olïlc* mcr --
vols trekte me erderlrcid \rá.rl s reÍ]ïrrell. ------ *-- _.__

I lct bcsluit tot lrer aarrgaan *arl r-cqrhcrrfing;cn iege's crcr<rt,', rsaarrrit
betaliflgsYerplichtingen voor clc Stjchting kunncrr voorhrlociel tot een bedrag --
vár, f'u.erl duize'd curo (EUR 2.{x10,00) rvordt gerlofien met een'r:lstr.ekfc ---*-
n:cetdeclreid tafl stclï lnen, --,,--------
Het bcsluit tot hct afl'gaan r"an rrerprichiirrgen jege.s derdcn, rvaaruit
betalilgsYerplichtir:geu loor de Sricllting kumrcu rroorh,locien 4ie hetzij incer:s
hctzii in renniFren ccn foraalbedrag r,an nvec duizcnd eur.o GUlt 2.000,00) tc __

btrt'en gatr: n ordt urrarticm gerlornerl. * _ _-_-_

De stermningcn geschieden moruleling, terrzij ccn bcstuurslicl sclrrifteljikc -- --
stenming verlangr. -\ternrnirig bij acciauratie is scnorloofd indicrt geen r"en dc --
beshrursleden ziclr datrrcgcrr verzet.

Inge'al dc ste mrne* stakerr, dar: is he t vootstcÏ \,el1vcrrycr. _

Blanco st€nïï]cn c' niet op gclcligc rr-ijze urtgebrachte steffimcn *,orclen
beschourvd als nict te ziin uitgebraclrt.

a
L.

+.

2.

.J.

+.

b.

-i



]arrr.r:tgadcring

L .]aadiiks *'-r:rdt birnen zcs rnaa,de* na afloop ran her brrekiaar ccn-*-*-*-----..----
bcstuursrrcrgaderiflg gehoude,n. rvaarin het bestuur r"ersleg uirbrergt or.cr hct ---
aÍ'gelopen stichtirrgsjaar en het besfuu:: rekeniug en verannvoording aÍlegt +^-ur
het afgelopea boekiaar ger.oerde beshrur.

Ir: de' iaan'ergadering u'ordt dc iaarr ekening en/of cerr financie cl vcrslag ol"er --
het afrelopen boekianr vastgestelcl. -
I)oot de vaststellhg r'án de iaar.rekenirrg en,/of cen furancicci ycrrslag rvordt cle _

pcnnir4yncester gedechargcerd, -----
De peruringrnee.ster dlaagt eÍ zotg r.o9r dat de jaatrekcnilp; en,/of ec11 _---_-_*__-

financieel l'erslag ir: ont',veqp rvordt opaernaakt en terlrrlinste r.icr dagel r-l;ár dc
i' Iicl 1 i:etloelde 

'ergadeu'g arrrr rref bcfifsur n oÍdf aangeboden
H uisboudeliik leglerncrrt

r\r:tikeJ 13,'- *----,----..*;r-

3.

+.

I

2.

J lct bestuur kan ter *acïere 
'in'erkirrg'an de statuten ce* huishoudeliik **____-

teglemett,n1'rstcllen.

Dit huishouclelijk rcglemenr rnág geerr rrcpalingc;r ber.artcn díe s*íidig zifn *rcr
de rvct, de stÍrturen en/ o{ de <tpcrrbarc orcle en goe cle zeden

S ta ru t_r:_r:rgiizif f iÍrg

'\rtikel 14,*

1. l'.let bes'tuur is bevocgd dtl :itatuten te q,-ijziget. _

Ilet besluit daar:toe zal slechts kutrrren norden genomerl mer rneerderhcid 
'arr 

-.

fwee,/der:cie t'an de uitgebrachte s.tclnmcn, in een r.ergacletit:g rvaarin hst gchele
bestu*r aar*vezig of *rrïcgen*'.ordigcl is. I' ecn 

'p'nlge*dc 'crgader.i'g 
is ----

stceds dczeifde rneerdetheir!, \iarl stelnmen alsm.eclc het zelfde quorum vcreist. __

Eerr 
'ootsïel 

tot rvijziging'a' de ststutcxr ilient op tle agcrrda van de
desbetÉfÏencle be-stuursvergadering te rvorclen retrrielcl, terrr.iil lri; de optoepi'g
vi;or de beteflende- r'crgadering re\-ers ecn afscl:r-iít r.arr het vrlorstel rot -__--___

statutcnrvijziging, rvaarin de vr.rr:rgestelde *'ijziging{cn) w-oordekjk is (zijn) *--*
opgerlolneo, dicnf te .ivordet meegezonden. -__--_--__-

Een besltrit tot u4jzrging van de statuten ken slechts rvorden gcsoo,elr, i'die' --
aar: her ir: licl 1 varr aftikel .5 gcnocrnde 

'ereiste omftcnr het aarrtal

bestuursledcn dat tenrni'ste zitti'g dient re hebbe*, is *rJrlaan.--
De wiiziging moct op straffe van nietigheicl bij uorariêle aktc tot strtlrd ko*rerr. -
Tor het cloerr I'etiiiden 1'an cle notarièle akte varr statuteuwijzigirig is iccler 

'arr 
*-

dc l:csfrrursleden bevoegd. ----------*-
De bestuurdcrs eiin 

'erplíchr 
eerr authcnrjek aís(rhr-ift va' c{c wijzigng err dc __-

)

+.
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w gcrvijzigclc statLlfeÍl nerlet te leggeln tcn kantore van dc Karner r.ar: liogp|andel
binrlen u'etrlier gcbied de stichting is gevesrigd.

Ontbir: dir€ en r.cretïenigg

Àrtikcl 15.--

1. He't lresnrur is bcr'ocgd de stichting te ontbinden Op lrct daartoe [e ne11]cn -----
besluit is toepasseliik hetgeen in altikel 14 r.an dcze staturen is l:epaaid
aangaancle ecr: besluit tot wijziging van rle srarutíï1.

2. \toor zover dc rccirfer geen andere r"crcffcrraars heeft bcnoem.<l, tlerlen trï --*^*r

verefïeilir:g vatr het vem'rogclt van dc ontl:onclen suchtitg dc besruursledel als

zodanig op' OP hen ziin dc bcpalingcn oÍnrrent de bcnoenring, ric schtxsirlg. --
het onfslag van e1l lret toezicht op besf,rrursJederr yari tocpassi:rg.

3. I)e srichting blijli na haar ontbinctring r.oortbesraan indien cn \'oor zor.er dit ----
votlr dc vcrr:ffening val iraar eaken nodig is.---*-----_

4. (-iedrrtende cle vcrcf- ning blijven dc be,palingen van de stàturtrr voor zovcel --_

nrogelijk en norlig van kraclrt^

5. I'Iet btstuur bepaalt u'elkc bcrstemmirrg, na betaling rran alle schultlel, aan r1e ---
oriet:gebleïen bezittingen van de srichtíng zll u,orclelr gegL'Íen, met dicrlt --,---
verstande, dar het saldtl trroet rvorden bcstcmd 1-ooï r:en dorl lrrtu,elk hct doel -

va:r de stichting zor.eel rn*gelijk nabii komt,

ír. Na afloop varr <le verefienitrg rïiccterl de bockerr cn hescheideg yap de ,-----, .--

ontbondefl stichting gedurencle c{e door dc n'et toorgcschrcr.err perioclc
rvorden bervaatd doot de Ín leeftijtt ióngste vcïcrffenaal.

sJ,o't'i]liPÁl-ïNG
Àrtrliel 16.*

In alle gevirlletr s'aatin door dc \f,f€t efi de stafuten rricf is roorzien, bcslist [et l:estuur. --
I)c con:parant is mij, notalis, bekcrrd.-**-

SI-O' IV IïltI{],4 RIN GI :-
-fot siot verklanrde dc cornparalrt drt:-------

7 ' rot eÈrste besruursledcn t'àn de sticlrting lrii dezc akte benoemd rvorde n cu lvel
als volgf:-

a. de OprichteÍ, l'oofl1oerrld, als r-oor:zifteÍ;- ---------
h, mevrotrw (ierardina Henddka t\faria Kneepkerrs.

Nederlands paspoort rne t rlurnrner

's-Hertogenirosch cp

in hct bezit r.an eeu geidig

, afgeq.r'en rc ----.-^ .

L,

^ l-

pemringmeest(:lr clt seclttaris;

hef cerstc bockiaar var de stichung eindigr op éénendc:rtig december------ ------



/ nveeduizend dcrtiery-

3. hct rrdr.es vau de stichting is I-ludsonlaan 742,5233 SL 's-Ílerrogenbosch.-
W,,\r\R\rÁN ÀK]'ïj, in miruur verleden te lïottcrdam op <jc dag aan het begiq van ----
dcze akre vemreld.

Voor het vcrliicleu l'an deze akte heb ilr, notaris, aan de cornparanr mededeling gedaan

van de zakeliike inhoud roan deze akte, daatop eerr toeJichtirlg gegel'en en heb ili --------
gewezcn op de uit de inhoud r"art de akte voorh,loeiende geyolgen.

l)e comparant hceft vetklaartl op voliedigc voor.Jezírg \iarr de aktc geen pr{is --*----*--
teste1lerr,tijdigr.oothetr'edi}<1errvandeinhorrd1'àildeakt(:te1rebbenkennis

gcflorTlell €11 fi1Ët de i[houd in te sternmeïr, -----------

\ren'olgcns is deze alite. na beperlite voodeeing, door dc conrparant en ruii, noraris, ----

otrdertekead -*:-------*-*-;

rv'g' dc *eLschene' persoo' en dc'r;ta'is' 
urfcË,Gr'vEN'ooR Á'".'.FIRIF1
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