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OPRICHTING

Heden, negen〔ienjuni tweeduizend negentien,‾‥‾∴　‾

VerSChijnen voo「 ml〕, mr. ErnstJan Gras, nOtaris in de gemeente utrecht,

kantoorhoudende te Vleuten: ---　　　----へ-　　-　臆臆臆-　---　-

1. de hee「Stefan WILMS

2. mevrouw MarjoIein Sabine VAN KESSEL

曙-　」、っ∴㌧　　　　　　-‾ ’{’し∴ 1

了　弼梁竺そし腎声拶苗字予くま・義持辛巧妙　∴膏∴∴∴

De comparanten verkIaren bij deze akte een

VOIgende statuten vast te steIlen:　　　‾‾‾‾

STATUTEN　　　　-一-・臆- ----- ○○

A「tikei l

Naam en Zete上---一喜一-----一一一一-葛臆-　‥

1. De stichting heet: Stichtinq Naevus G10baI.

2. Zij heeft haa「ze亡e=n de gemeente Utrecht∴

A「tike! 2　　　　　　　　　　　　　　-----　　　　一一一〇

Ob‾蒔‾高市百舌三鷹お手∇‾〇〇十de

1. Het doel van de stichting is: Zich in 〔e zetten voor mensen uIt natIOnale

Patientenorganisaties en individuele patientvertegenwoordige「s die z'Ch

inze〔ten voo「 het verbeteren van de kwaIiteit van he口even van mense「=Tlet

COngenitale meIanocytische naevi (CMN) en/Of neurocutane melanocYtOSe ‾‾‾‾‾‾‾

(NCM), Onder meer door de bevordering van medisch onderzoek en verbeterde
toegang tot informatie. __‾_‾‾‾‾葛‾ ‾‾

2. De stichting heeft ook tot doeI het ve「richten van alle verde「e hande冊gen, die

me〔 het hiervoor genoemde doe=n de ruimste zin verband houden of daa一一vOOr

bevorderlijk kunnen zijn・　　　‾_‾-‾‾ ‾‾_ _- _‾‾_.‾‾ ‾

3. De stichting tracht haar doeI onde「 mee「 te verweze両jken door het bevol‾deren

Van de zelfredzaamheid van patienten, ZOdat zij zoveeI mogelijk de regle OVer

eigen Ie>en hebben en mee kunnen doen in de samenleving. Dit wiI de stichting

bereiken door而ormatie aan patienten en zorgverleners te geven.

Informatieoverdracht vindt plaats door deze zo toeganke巾k moge巾k te makcm′

gecentraliseerd en op een 10gische pIek voor de achterban nlet ee「=〕OOrtfunctie

naar info「matiebronnen. De stichting w‖ tevens beIangen beha「tigen doo「

interna〔ionaal samenwerken en vanuit patlenten PerSPeCtief een voIwaardige　_

gesp「ekspartner te zijn bij onderzoek en organisatie van zorg.
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Artike1 3 -

Vermogen《-‾‾

Het vermogen van de stichting kan wo「den gevo「md door: 《丁臆-

1. bijd「agen van hen, die met het doel van de stichting sympathise「en;

2. bijd「agenvandegeneninwiensbelangdestichtjngwerkzaam is;　臆　-園丁- ●-

3. subsidies;

4. erf「echteIijke verkrijgingen en schenkingen;

5. opb「engsten van activiteiten van de stichting

6. a=e ande「e baten. -○○---臆」一---　　　------臆- 「

Artike1 4 ---　　　　--------- ---○ ○

Bestuur: SamenSte=ing, WIJZe Van benoemen‾‾‾-`

1. Het bestuurvan de stichting bestaat uit een door het bestuur vas=e steIIen

aantaI besfuurde「s, met een m面mum van twee bes山urde「s∴

2. De bestuu「de「s worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures

moet zo spoedig moge=jk wo「den voo「Zien. Het bestuur kiestしIit zL]n mlddeI「

een voorzitter, een SeCretaris en een pemingmeeste「. De func亡ieS Van

SeC「etaris en penningmeeste「 kunnen door den persoon worden vervu)d.

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaaIde tijd∴‾--- ‾ -‾‾

4. IngevaI van蓑n of meervacatu「es in he〔 bestuur behoudt het bestuuI‾ Z'jn-○○臆臆

bevoegdheden. ‾_‾‾‾_《‾‾-‾‾‾‾ ‾‾ `‾ ‾‾-‾‾‾‾‾-_‾‾‾‾.

5. De bestuurders on〔vangen geen be10ning voor hun werkzaamheden. Zij hebben

WeI recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie‾

gemaakte kosten∴‾　　　　‾‾ ‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ _-‾

A「tikeI与

Bestuur: taak en bevoegdheden _‾‾_‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾_-__‾‾‾_ ‾

1. Hetbestuuris beIast methetbesturen van destichting∴　‾

2. Het bestuu「 is niet bevoegd te besIuiten tot het aangaan van overeenkomsten‾

tot ve「k「ijging, VerV「eemding of bezwa「ing van registergoederen, tenZij het

besluit wo「dt genomen met aIgemene stemmen v∂n aIle in functie z甲1de

bestuurders. --一-　　　___‾ 〈‾　‾-‾‾-‾‾　　　~‾_‾-‾’‾　‾　‾‾-__‾〇一‾　○○

3. Het bestuu「 is niet bevoegd te besIuiten tot het aangaan van overeenkomsten,

Waarbij de s亡ichting zich aIs borg of hoofde=jk medeschuidenaar verblndt, Zich

VOO「 een de「de ste「k maakt ofzich tot zekerheidste帖ng voor een schuId van

een ander verbindt, tenZij het besluit wordt genomen met algemene stemmen

Van aiIe in functie zijnde bestuurders. ‾‾‾‾‾‾‥ ‾‾‾‾ ‾_.‾‾‾‾‾‾‾ ‾

4. Erfste帖ngen mogen sIechts onder het voorrecht van boedelbeschri」Ving worden

aanvaa「d. ---〇一----　　　‾‾‾-‾‾

Artike1 6

Bestuur: Vergaderingen‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

1・ De vergaderingen van het best=urWOrden gehouden in NederIand op de pI∂atS

als bij de oproeping is bepaald

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afIoop van het boekjaar wordt een

Vergadering van het bestuu「 (de jaa「Vergadering) gehouden, Waar in elk geval

aan de orde komt de vastste帖ng van de baIans en de staat van baten en ..'_‾‾
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lasten. Daarnaast wo「dt perjaar nog een vergadering gehouden∴臆臆

3. Ve「gaderingen kunnen ook worden gehouden doo「 middeI van audio- Of

Videocommunicatie∴喜一-　　　-----　一十一一一一--〇一一書臆

4. Ook wordt er een vergadering gehouden, Wanneer養n van de bestu∪rde「s

daartoe de oproeping doet.-‾----一一-----臆-- - ---〇一---臆喜一--

5. De oproeping tot een ve「gadering moet ten minste zeven dagen 〔evol-en

gebeu「en・ De dag van de oproeping en die van de vergadering n'e上

meegerekend. De oproeping kan door middel van een oproepingsb口ef o=angs

eIektronische weg.

6. Een oproeping vermeIdt, de plaats en het tijdstip van de ve「gadering en de te

behandelen onderwe「pen∴

7. De vergaderingen worden geleid doorde voorzitter. Indien deze afwez-g lS -喜　一

VOOrZien de aanwezige best…rders in de leiding van de vergadering. Tot dat

moment wordt de vergade「ing geleid door de in Ieeftijd oudste aanwezige

bestuu「de「. ---一一-○○- - ---一一一〇- ------○○鵜--------

8・ De secretaris notuIeert de vergadering. Bij afwezigheid van de sec「etaI-is wo「dt

de notuIist aangewezen door degene die de vergaderIng leidt. De notuIen　　-

WO「den vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als

VOO「Zitter en notu=st hebben gefungeerd. De notuIen worden vervolgens --

bewaard door de secretaris. --○○-- - -

9・ Toegang totde ve「gaderingen van het bestuur hebben de in functle ZiJnde

bestuurde「s en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Artike1 7

Bestuur: besluitvorming　　　-‾--‾葛一-○○--○○--○○ - -

1・ Hetbestuurkan in een vergadering alleen besluiten nemen lndien de臆　臆

meerde「heid van de in functie zijnde besfuurders aanwezig o上

VertegenWOOrdigd is. Een bestuurder kan zich in een ve「gadering door een

andere bestuurde「 laten vertegenwoordigen nadat een schrifteIijke, ter 〇一

beoorde=ng van de voorzitte「 Van de vergadering voldoende, VOimacht is -〇〇〇-

afgegeven. Een bestuurde「 kan daarbij sIechts voor den ande「e bestuul‾der als

gevolmachtigde optreden

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in funct:ie zijnde bestuurders

aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergader-ng

bijeenge「OePen, te houden niet eerder dan twee en niet la亡er dan vIer Weken

na de eerste ve「gadering. In deze 〔weede vergadering kan ongeach口Iet aanしal

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurde「s worden besIoten omt「でnt de一〇　--

Onderwe「pen welke op de eerste vergade「ing op de agend∂ Waren gePlaatst. Bij

de oproeping亡Ot: de tweede vergadering moet worden vermeId dal c‘n WaarOm

een besIuit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of

VertegenWOO「digde bestuurders∴‾ ‾--‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾.

3. Zolang in een vergadering a=e in functie zijnde bestuurders aanwezig zjjn,

kunnen geidige besIuiten worden genomen over aIIe aan de orde kome「lde一--

Onderwerpen, mits met algemene stemmen, OOk al zijn de doo「● de statuten

gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergade…gen niet in
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acht genomen.__‾‾‾‾、__._‾‾　_ ‾葛_-‾‾__‾‾‾‾ ‾- ‾ ‾

4. BesIuiten van hetbest…「kunnen in plaats van in een ve「g∂derIng OOk　臆臆

SChrifteIijk worden genomen・ Dat kan ook Iangs elektronische weg. Blj het

nemen van een bes両t op deze wIJZe mOeten訓e bestuursleden in he口.e

nemen besIuit gekend zijn・

5, Het bestuur kan ook buiten ve「gade「ing besluiten nemen. Van een aIdし」S

genomen besIuj〔 wo「dt door de secretaris een relaas opgemaakt, da〔 na mede-

Ondertekening door de voorzitter aIs notulen wordt bewaa「d.

6. Iede「e bestuurde「 heeft het recht tot het uitbrengen van蓑n s〔em. Voor zoveI・

deze statuten geen g「Otere mee「de「heid voorschrijven wo「den

best…rSbesIuiten genomen met voist「ekte meerderheid van de geIdig

uitgeb「achte stemmen. Bij staking van stemmen wo「dt het voorsteI geach=e

ZIJn Ve「WOrPen・ _~--《‾　　　　　‾‾‾‘-‾‾‾‾　　　_‾‾　‾ ‾‾ ‾○○‾ ‾ -‾- ‾、

7. Aile stemmingen in een vergadering geschieden mondeIing, tenZij壷n of meer

bestuurde「s v66r de stemming een sch「ifteIijke stemming ve「langen.

Sch「ifte=jke stemming geschiedt bij ongetekende, geSioten brlefjes.

8. Blanco stemmen wo「den beschouwd aIs niette zijn uitgebracht. In aIIe _ ‾

gesch紺en omtrent stemmingen beslist de voo「zitter van de veI‾gaderlng. - --

ArtikeI 8 -喜一-　　　　--一一--臆-臆--臆〇一-　　　-臆---臆　○ ○ 〇一　--一--〇一〇- --○

Bestuu「:defungeren _‾‾‾ ‾‾　‾‾‾‾‾‾ . ‾ ‾

Een bestuurde「 defungee「t: ‾‾_‾-‾　‥‘‾ ‾- -‾、-‾‾ ‾-‾‾

1. door zl〕n OVer=jden of indien de best…rder een rech〔spe「soon lS, doo「 haar

Ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _‾‾ ‾一‾‾‾‾‾‾

2. door het >e出es van het vrije behee「0VerZIjn vermogen;

3. doo「 zijn aftreden; _-‾_‾_‾‾‾‾‾‾-’-‾‾‾‾___‾‾‾-‾‾‾ /‾‘ -　‾_‾‾‾‾‾‾

4. door ontslag door de gezame捕jke overige bestuurders;

5. doorontsIag op grond van a「亡ike1 2:298 Bu「ge両jk Wetboek,

Artike1 9　　　　一一-　　　--.一一　一--臆-一一---臆-　臆」臆臆臆喜一---

Ve「tegenwoordiging-~‾　　　‾~_ _‾‾‾_‾‾‾ ‾‾…‾‾葛‾‾ ‾- ‥-

1. Het bestuur ve「tegenwoordigt de stichting. __‾‾　‾‾一‾‾　　‾

2. De vertegenwoo「digingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenIijk

handelende bestuurde「s.--・--葛--一〇　○ ○○○-.臆-

3. Tegen een handelen in strijd met artikei 5 kan tegen de「den beroep wo「‾den

gedaan.

4. Het bestuur kan volmacht verIenen aan蓑n ofmeer bestuurders, aIsook aan

de「den, Om de stichting binnen de grenzen van die voImach=e ‾_‾‾

VertegenWOOrdigen一　‾-‾‾~__‾‾‾‾ ‾‾‾‾ _‾‾‾‾‾.-‾‾‾_○　○

ArtikeI lO

Boekjaa「 en jaarstukken _‾‾‾‾- ‾_ _‾-‾‾‾‾_-‾‾

1. Het boekjaarvan de stichting is ge=jk aan het kaIende巾aar.

2. Het bes〔uu「 is ve「Plicht van de vermogenstoestand van de stichting en van

a用es betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen d-C‘

VOOrfvIoeien uit deze werkzaamheden, OP ZOdanige wijze een admmlStrat-e te

VOeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en ande「e
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gegevensdrage「S OP ZOdanige wijze te bewa「en, dat daa「uit te a=en tijde de

rechten en ve「P=chtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplichtjaa両jks binnen zes maanden na afIoop van he〔

boekjaarde balans en de staat van baten en Iasten van de stichting te maken,

OP PaPierte stellen en vast te s〔e=en. Het bes〔uur is bevoegd deze te「mL]n　‾

eenmaIig te verlengen met een periode van vier maanden一〇‾_　‾

4. Het bestuuris verp=cht de in de voorgaande leden bedoeide boeken,

bescheiden en andere gegevensdrage「s gedurende zeven Ja「en te bewa一℃n.

5. De op een gegevensd「age「 aangebrachte gegevens, Uitgezonde「d de op papiel-

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere ‾‾　‾

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mit:S de overbrenging

geschiedt met juiste en volledige weergave de「 gegevens en deze gegeveI「S

gedu「ende de vo=edige bewaartijd beschikbaa「 zijn en binnen I●edeIijke tljd

leesbaa「 kunnen worden gemaakt.

Artikei ll

Reglement ‾‾‾‾‾-‾‾‾ _‾‾‾‾‾‾‾_‾‾‾‾‾‾__‾十‾‾ ‾‾

1. Het bestuu口S bevoegd een regIement vast te steIlen, Waarin die onderwei‾Pen

WO「den geregeId, die naa「 het oo「deeI van het bestuur (nade「e) 「-ege‖ng

behoeven.

2. Het reglement mag niet met de wet ofdeze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is bevoegd het regIement te wijzigen ofte beeindigen.

4. Op de vaststei冊g, WIJZIgIng en beeindiging van het 「eglement is heしbepaaIde

in artike1 12 1id l van toepassing.‾置_‾‾‾‾_　‾_

Artike1 12　　　　一一　-

StatutenwIJZlglng _‾‾‾‾‘‾‾‾‾ ‾ ‾ ‾‾‾‾‾ ‾‾‾__‾‾__‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

1. Het bestuuris bevoegd deze s亡atut:en te Wijzigen. Een besiuit tot　‾

StatutenWijziging moet met algemene stemmen worden genomen in eel「

Vergadering waarin alIe bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2, De wijziging moet op st「affe van nietigheid bij notari引e ak〔e tot stand komen∴

Iede「e bestuurder afzonde捕jk is bevoegd de desbetreffende akte te doen　‾

Ve両jden一‾‾‾‾　　　　‾--‾‾ ‾‾-　‾ ` ‾‾-‾ ‾‾〇〇一‾葛‾‾-‾‾_ ‾-‾

3. De bestuurde「s zIJn VerPIich〔 een authentiek ∂fsch一子ft van de wijziging cIl de

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

A「tike1 13

Ontbinding en vereffening　　　　-‾‾‾‾-‾-‾‾ ‾_ 〇一〇‾‾‾‾- ‾__‾〇一‾‾‾_‾‾‾‾　‾-

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. __ _‾‾_-.‾〇一‾‾‾一‾

2. Een besluittot ontbinding moet me亡algemene stemmen worden aangenomen ‾

in een vergade「ing waa「in訓e bestuurde「S aanWeZig of ve「tegenwoordigd ziJn・

3. Indien het bestuur besIuit tot ontbinding word〔 tevens de bestemming van het一

Iiquidatiesaldo vastgesteld. In ande「e gevaIIen van ontbinding wo「dt de

bestemming van het白quidatiesaIdo door de vereffenaars vastgesteld.

4. Na ontbinding regeIen de bestuurde「S de vereffening, tenZij bij het besIuit tot

Ontbinding anderen tot vereffenaars zl」n aangeWeZen. .‾ - 、‾ ‥‾‾‾‾ ‾‾　‾‾

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
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Ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven亡e†‾miJn Onder

berusting van de door de ve「effenaars aangewezen persoon.

Artike1 14 -

Rechtskeuze　----.一-→--一一----〇〇〇-　　　--臆-臆-臆臆「臆

Op deze akte is het Nede「lands recht van toepassing.

Artike1 15

SIotbepalingen ‾‾_-__‾‾‾_‾‾‾-_ -_‾‾‾‾‾-_-_‾-‾‾‾‾‾-‾- ‾　‾‾

1. In a=e geva=en, Waarin zowel de wet ais deze statuten niet voo「ziel「, besllSt het

bestuur.

2. Onder sch「iftelijk wordt in deze statuten verstaan eIk via de gangbai‾e

COmmunicatiekanalen overgebracht bericht, WaarVan uit geschrift bIijkt of kan

胡jken∴‾‾ ‾‾‾‾‾　‾

SIotverkIaring_‾‾‾‾‾‾　‾‾ ‾.‾　‾　‾

Ten sIotte ve「kIaarden de comparanten dat bij deze oprichting: ‾　‾

1. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december

tweeduizend negentien一‾ ‾‾‾_‾___--_‾‾‾- ‾‾‾‾-‾‾置‾_‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾_‾ -‾-‾_-‾ ‾　〈

2. het bestuur bestaat uit twee bestuurders; -一一-_-__--__‾‾ ‾ ‾‾ ‾ ‾

3. voo「 de ee「ste maaI zijn bestuurde「s言n de achter hun naam vei-melde functie:

a. mevrouw Marjoiein Sabine van KesseI, >OO「nOemd, VerVUlt de functic - -

SeCretaris/Penningmeester, ‾__‾‾‾‾-‾葛_‾_ . _‾ ‾__‾‾‾‾‾‾‾‾-‾-‾ -_　_ ‾　‾‾

b. de heer Stefan WiIms, VOOrnOemd, Ve「∨Ult de func亡ie voorzit〔er.

SしOT AKTた

De comparanten ve「klaarden verder nog:‾‾‾‾‾_‾‾葛‾‾一‾_‾‾‾ ‾ ‾ ‾‾-‾_　‾

-　datzij door miJ, nOta「is, Zijn gewezen op de gevolgen die uit onde「havige akte.‾

VOOrtVIoeien of kunnen voortvIoeien; --←--‾‾‾‾‾一‾‾‾‾ ‾　- ‾‘

-　datzijtijdig voordeondertekening van deonderhavigeakte een ontwerp　_ ‾‾.

daa「Van hebben ontvangen一‾‾--_‾‾‾‾‾-‾‾‾- ‾‾ ‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾　‾‾- ‾‾-‾- ‾‾

De identiteit van de comparanten zijn mij, nOtaris, bekend. _‾

WAARVAN AKTE

is ve「Ieden te VIeuten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zake=jke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten on c‘Cn

toeIichting daarop, hebben dezen eenpa「ig verklaa「d van de inhoud van de?e akte

te hebben kennisgenomen en op vo=edige voorlezing daarvan geen prijs te ste‖e11

Ve「voigens is deze akte onmjdde用jk na beperkte voorIezing door de comparanten

en mll′,撃taris′ Ondertekend
_/二_

:.ゎ′′レイLomみ′乙と〃/

(∨oIg亡onde巾eke

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
i

/


