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(OPRJOCHTING EN) KARBRIEF FAN IN STIFTING (KNB-model BST01D - ferzje 01-02-2001 / fa-ferzje 30-10-2002)

Hjoed, ✍, ferskynden foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
1. de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner;
2. frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner.
De ferskynde persoanen ferklearren mei dizze akte:
YNLIEDING
in stifting op te rjochtsjen dêr't it neikommende karbrief foar jildt.
KARBRIEF
Namme en sit
KEST 1.
1. De stifting hat de namme: Stifting ✍.
2. Hy hat syn sit yn de gemeente ✍.
KEST 2
1. De stifting hat as doel:
a. ✍.
b. it ferrjochtsjen fan alle fierdere hannelings dy't mei it foarôfgeande yn de romste sin ferbân hâlde of dêrta fertuten dwaan kinne.
(FARIABEL BLOK ⇨)
2. De stifting besiket om ta syn doel te kommen troch ✍.⇦
Bestjoer, gearstalling, wize fan beneamen (en beleanjen)
KEST 3
1. It bestjoer fan de stifting bestiet út in troch it bestjoer fêst te stellen tal fan op syn minsten trije bestjoerders.
2. De bestjoerders wurde beneamd en tydlik bestjoerslid-ôf makke troch it bestjoer. Yn fakatueres moat sa gau mooglik foarsjoen wurde. It bestjoer kiest út syn midden in foarsitter, in skriuwer en in ponghâlder. De funksjes fan skriuwer en ponghâlder kinne troch ien persoan ferfolle wurde.
(POSYSJE TAFOEGE BLOK A)
(KARBLOK ⇨)
3. De bestjoerders wurde beneamd foar in perioade fan ✍fjouwer jier. Hja geane ôf neffens in troch it bestjoer op te meitsjen roaster. In bestjoerder dy't neffens it roaster ôfgiet, is fuortdaliks (✍ en ûnbeheind/, mar op syn measten ✍ris) werbeneamber. De bestjoerder dy't yn in tuskentiidske fakatuere beneamd is, nimt op it roaster fan ôfgean it plak yn fan dejinge yn waans fakatuere er beneamd waard.⇦
(KARBLOK ⇨)
3. De bestjoerders wurde beneamd foar ûnbeheinde tiid.⇦
4. Yngefal fan ien of mear fakatueres yn it bestjoer, hâldt it bestjoer syn foegen.
(KARBLOK ⇨)
5. De bestjoerders krije gjin beleanning foar harren wurksumheden. Hja hawwe wol rjocht op in fergoeding fan de kosten dy't hja by it útoefenjen fan harren funksje makke hawwe.⇦
(KARBLOK ⇨)
It bestjoer kin oan ien of mear bestjoerders in beleanning takenne. Alle bestjoerders hawwe rjocht op fergoeding fan de kosten dy't hja by it útoefenjen fan harren funksje makke hawwe.⇦
Bestjoer: taak en foegen
KEST 4
1. It bestjoer is belêste mei it bestjoeren fan de stifting.
2. It bestjoer hat ✍it ✍gjin foech om te besluten ta it oangean fan oerienkomsten ta winning, ferfrjemding en beswierring fan registergoed
(KARBLOK ⇨) 
, of it moat wêze dat it beslút nommen wurdt mei algemiene stimmen fan alle bestjoerders dy't yn funksje binne⇦.
3. It bestjoer hat ✍it ✍gjin foech om te besluten ta it oangean fan oerienkomsten dêr't de feriening him as boarch of solidêre meiskuldner by ferbynt, him foar in trêde sterk makket of him ta wissichheidstelling foar in skuld fan in oar ferbynt
(KARBLOK ⇨)
, of it moat wêze dat it beslút nommen wurdt mei algemiene stimmen fan alle bestjoerders dy't yn funksje binne⇦.
4. Erfstellings meie allinnich ûnder it foarrjocht fan boelbeskriuwing oanfurdige wurde.
Bestjoer: gearkomsten
KEST 5
1. De gearkomsten fan it bestjoer wurde holden yn Nederlân op it plak dat yn de opropping oanjûn is.
2. Alle jierren binnen ✍seis moannen nei ôfrin fan it boekjier wurdt in gearkomste fan it bestjoer (de jiergearkomste) holden, dêr't yn alle gefallen it fêststellen fan de balâns en de steat fan baten en lêsten yn oan de oarder komt. Boppedat wurdt ✍alle fearnsjierren ✍alle moannen in gearkomste holden.
3. Fierdersoan wurde gearkomsten holden, wannear't ien fan de bestjoerders dêrta de opropping docht.
4. It oproppen ta de gearkomste bart op syn minsten ✍sân dagen yn it foar, de dei fan it oproppen en dy fan de gearkomste net meirekkene, troch de wei fan in oproppingsbrief.
5. In oproppingsbrief neamt, behalven plak en tiid fan de gearkomste, de ûnderwerpen dy't behannele wurde sille.
6. De gearkomsten wurde laat troch de foarsitter. As er ôfwêzich is, soargje de bywêzige bestjoerders sels foar de lieding fan de gearkomste. Oan dat stuit ta, sit de bywêzige bestjoerder foar dy't it âldste yn jierren is.
(POSYSJE TAFOEGE BLOK B)
7. De skriuwer notulearret de gearkomste. By ôfwêzigens fan de skriuwer wurdt de notulist oanwiisd troch dejinge dy't foarsit. De notulen wurde fêststeld en tekene troch dyjingen, dy't yn de gearkomste as foarsitter en notulist fungearre hawwe. De notulen wurde dêrnei bewarre troch de skriuwer.
(POSYSJE TAFOEGE BLOK C)
8. Tagong ta de gearkomsten fan it bestjoer hawwe de bestjoerders dy't yn funksje binne en dejingen dy't dêrta troch it bestjoer útnoege binne.
Bestjoer: beslútfoarming
KEST 6
1. It bestjoer kin yn in gearkomste allinnich besluten nimme as de mearderheid fan de bestjoerders dy't yn funksje binne, de gearkomste bywennet of fertsjintwurdige is.
In bestjoerder kin him yn in gearkomste troch in oare bestjoerder fertsjintwurdigje litte neidat in skriftlike folmacht ôfjûn is, dy't neffens it oardiel fan de foarsitter fan de gearkomste foldwaande wêze moat. In bestjoerder kin dêrby mar foar ien oare bestjoerder as folmacht hannelje. Is yn in gearkomste net de mearderheid fan de bestjoerders dy't yn funksje binne bywêzich of fertsjintwurdige, dan wurdt in twadde gearkomste byelkoar roppen, dy't net earder holden wurdt as ✍twa en net letter as ✍fjouwer wiken nei de earste gearkomste. Yn dy twadde gearkomste kin likefolle it tal bywêzige of fertsjintwurdige bestjoerders besletten wurden oangeande de ûnderwerpen dy't op de earste gearkomste op de aginda set wiene. By it oproppen ta de twadde gearkomste moat oanjûn wurde dat en wêrom't in beslút nommen wurde kin likefolle it tal bywêzige of fertsjintwurdige bestjoerders.
2. Salang't yn in gearkomste alle bestjoerders bywêzich binne dy't yn funksje binne, kinne jildige besluten nommen wurde oer alle ûnderwerpen dy't oan de oarder binne, mitsdat mei algemiene stimmen, ek al binne de foarskriften foar it oproppen en hâlden fan gearkomsten sa't dy yn it karbrief omskreaun binne, net yn acht nommen.
3. It bestjoer kin mei algemiene stimmen ek bûten gearkomste besluten nimme. Fan in beslút dat sa troch it bestjoer nommen is, wurdt troch de skriuwer in relaas opmakke, dat nei mei-ûndertekening troch de foarsitter as notulen bewarre wurdt.
4. Elke bestjoerder hat it rjocht ta it útbringen fan ien stim.
Foar safier't dizze statuten gjin gruttere mearderheid foarskriuwe, wurde bestjoersbesluten nommen mei absolute mearderheid fan de jildich útbrochte stimmen.
5. Alle stimmingen yn in gearkomste wurde mûnling dien, of it moat wêze dat ien of mear bestjoerders foar de stimming in skriftlike stimming easkje. Skriftlike stimmingen wurde mei net-tekene, tichte briefkes dien.
6. Blanko stimmen wurde beskôge as net útbrocht te wêzen.
7. Yn alle skelen oangeande stimmingen beslist de foarsitter fan de gearkomste.
Bestjoer: defungearjen
KEST 7
In bestjoerder defungearret:
a. troch syn ferstjerren of as de bestjoerder in rjochtspersoan is, troch syn ûntbining of as er ophâldt te bestean;
b. troch it ferlies fan it frije behear oer syn fermogen;
c. troch syn ôfgean (al of net neffens it yn kêst ✍3 bedoelde roaster fan ôfgean);
d. troch ûntslach him jûn troch de mienskiplike oare bestjoerders;
e. troch ûntslach op grûn fan kêst 2:298 Boargerlik Wetboek.
Fertsjintwurdiging
KEST 8
1. It bestjoer fertsjintwurdiget de stifting.
2. It fertsjintwurdigingsfoech komt ek ta oan twa mienskiplik hanneljende bestjoerders.
(POSYSJE TAFOEGE BLOK D)
3. Tsjin it hanneljen yn striid mei kêst ✍4 (leden 2 en 3/lid 2/lid 3) kin tsjin trêden berop dien wurde.
4. It bestjoer kin folmacht jaan oan ien of mear bestjoerders, en ek oan trêden, om de stifting binnen de grinzen fan dy folmacht te fertsjintwurdigjen.
Boekjier en jierstikken
KEST 9
1. It boekjier fan de stifting rint lykop mei it kalinderjier.
2. It bestjoer is ferplichte om fan de fermogenstastân fan de stifting en fan alles oangeande de wurksumheden fan de stifting, neffens de easken dy't folgje út dy wurksumheden, op sa'n wize in administraasje te fieren en de dêrta hearrende boeken, stikken en oare gegevensdragers op sa'n wize te bewarjen, dat dêrút altyd de rjochten en ferplichtings fan de stifting neigien wurde kinne.
3. It bestjoer is ferplichte om alle jierren binnen ✍ seis moannen nei ôfrin fan it boekjier de balâns en de steat fan baten en lêsten fan de stifting te meitsjen, op papier te setten en fêst te stellen. (De balâns en de steat fan baten en lêsten wurde ûndersocht troch in troch it bestjoer oanwiisde registeraccountant, accountant-administraasjekonsulint of in oare saakkundige yn de sin fan kêst 2:393 Boargerlik Wetboek. Dy saakkundige bringt oangeande syn ûndersyk ferslach út oan it bestjoer en jout de útslach fan syn ûndersyk wer yn in ferklearring oangeande sekuerens fan de stikken dy't yn it foarige lid bedoeld binne.)
4. It bestjoer is ferplichte om de boeken, stikken en oare gegevensdragers dy't yn de foargeande leden bedoeld binne, foar de doer fan ✍sân jierren te bewarjen.
5. De gegevens dy't op in gegevensdrager oanbrocht binne, útsein de balâns en steat fan baten en lêsten dy't op papier set binne, kinne op in oare gegevensdrager oerbrocht en bewarre wurde, mitsdat it oerbringen dien wurdt mei krekte en folsleine werjefte fan de gegevens en dy gegevens ûnder de folsleine bewartiid beskikber binne en yn in ridlike tiid lêsber makke wurde kinne.
(POSYSJE TAFOEGE BLOK E)
Reglemint
KEST 10
1. It bestjoer hat it foech en stel in reglemint fêst, dêr't dy ûnderwerpen yn regele wurde, dy't neffens it oardiel fan it bestjoer neier regele wurde moatte.
2. In reglemint mei net stridich wêze mei de wet of mei dit karbrief.
3. It bestjoer hat it foech en wizigje of beëinigje it reglemint.
4. Op de fêststelling, wiziging en beëindiging fan it reglemint is itjinge dat bepaald is yn kêst 11 lid 1 fan tapassing.
Karbriefwiziging
KEST 11
1. It bestjoer hat it foech en wizigje it karbrief. In beslút ta karbriefwiziging moat mei algemiene stimmen nommen wurde yn in gearkomste dêr't alle bestjoerders yn bywêzich of fertsjintwurdige binne.
2. De wiziging moat mei strafdriging fan neatigens mei in notariële akte ta stân komme. Elke bestjoerder ôfsûnderlik is befoege en lit de oanbelangjende akte passearje.
3. De bestjoerders binne ferplichte om in autentyk ôfskrift fan de wiziging en it wizige karbrief del te lizzen op it kantoar fan it hannelsregister.
(POSYSJE TAFOEGE BLOK F)
Untbining en fereffening
KEST 12
1. It bestjoer hat it foech en ûntbyn de stifting.
2. Itjinge dat bepaald is yn kêst 11 lid 1 is fan tapassing op it beslút fan it bestjoer ta ûntbining fan de stifting.
3. As it bestjoer beslút ta ûntbinen, wurdt boppedat de bestimming fan it likwidaasjesaldo fêststeld. Yn oare gefallen fan ûntbining wurdt de bestimming fan it likwidaasjesaldo troch de fereffeners fêststeld.
4. Nei ûntbining wurdt de fereffening troch de bestjoerders dien, of it moat wêze dat by it beslút ta ûntbining oaren ta fereffeners oanwiisd binne.
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5. Nei ôfrin fan de fereffening sille de boeken, stikken en oare gegevensdragers fan de ûntbûne stifting foar de doer fan de termyn dy't de wet foarskriuwt, bewarre wurde troch de persoan dy't dêrfoar troch de fereffeners oanwiisd is.
6. Op de fereffening binne fierders de bepalings fan Titel 1, Boek 2 fan it Boargerlik Wetboek fan tapassing.
(POSYSJE TAFOEGE BLOK G)
Slotbepalings
KEST 13
1. Yn alle gefallen, dêr't sawol de wet, dit karbrief ✍of in reglemint net yn foarsjogge, beslist it bestjoer.
2. Under skriftlik wurdt yn dit karbrief ferstien elk berjocht op skrift dat fia de gongbere kommunikaasjekanalen oerbrocht is.
3. It earste boekjier fan de stifting einiget op ✍.
Slotferklearring
Ta beslút ferklearren de ferskynde persoanen dat by dizze oprjochting:
a. it bestjoer bestiet út ✍ [tal] bestjoerders;
b. yn ôfwiking fan itjinge dat bepaald is yn kêst 3, bestiet it bestjoer fuortdaliks nei it passearjen fan de akte dêr't dit karbrief diel fan útmakket út de neikommende persoanen yn de funksjes dy't achter harren nammen oanjûn binne:
1. ✍de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner, as foarsitter;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, ✍ en (net) registrearre as partner, as skriuwer;
3. ✍de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍ en (net-)troud ✍ (net) registrearre as partner, as ponghâlder.
Slot akte
FAN IEN EN OAR IS DIZZE AKTE
passearre yn ✍(plak) op de datum yn it haad fan dizze akte neamd.
De ferskynde persoanen binne my, notaris, bekend
(POSYSJE TAFOEGE BLOK H)
Foar it passearjen fan de akte, is troch my, notaris, de saaklike ynhâld fan de akte oan harren opjûn en taljochte. De ferskynde persoanen hawwe ferklearre om op folslein foarlêzen fan de akte gjin priis te stellen ✍en/, tidich foar it passearjen
(KARBLOK ⇨)
in konseptakte ûntfongen te hawwen ✍en/,⇦
fan de ynhâld fan de akte kennis nommen te hawwen.
(KARBLOK ⇨)
en wiisd te wêzen op de gefolgen, dy't foar partijen út de akte folgje.⇦
Dizze akte is beheind foarlêzen en daliks dêrnei ûndertekene, earst troch de ferskynde persoanen en dêrnei troch my, notaris, om

(TAFOEGE BLOK A)
(FARIABEL BLOK ⇨)
It bestjoer kiest út syn midden in foarsitter, in vise-foarsitter, in skriuwer en in ponghâlder. De funksjes fan skriuwer en ponghâlder kinne troch ien persoan ferfolle wurde.⇦
(Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.)

(TAFOEGE BLOK B)
(FARIABEL BLOK ⇨)
6. De gearkomsten wurde laat troch de foarsitter. As er ôfwêzich is, liedt de vise-foarsitter de gearkomsten. As dy ek ôfwêzich is, soargje de bywêzige bestjoerders sels foar de lieding fan de gearkomste. Oan dat stuit ta, sit de bywêzige bestjoerder foar dy't it âldste yn jierren is.⇦
(6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid leidt de vice-voorzitter de vergaderingen. Indien deze ook afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders zelf in de leiding van de vergadering. Tot dit moment zit de aanwezige bestuurder die het oudste in jaren is voor.)

(TAFOEGE BLOK C)
(KARBLOK ⇨)
It bestjoer kin oare funksjonarissen oanwize dy't ûnder syn ferantwurdlikens mei it skriuwerskip rêde moatte.⇦
(Het bestuur kan andere functionarissen aanwijzen die onder zijn verantwoordelijkheid de werkzaamheden van de secretaris dienen uit te voeren.)

(TAFOEGE BLOK D)
(FARIABEL BLOK ⇨)
2. It fertsjintwurdingsfoech komt ek ta oan twa mienskiplik hanneljende bestjoerders, mitsdat hja yn it bestjoer de funksje fan foarsitter, vise-foarsitter, skriuwer of ponghâlder besette.⇦
(2. De vertegenwoordingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, mits zij in het bestuur de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris of penningmeester vervullen.)

(TAFOEGE BLOK E)
Jildmiddels
KEST 10
1. De jildmiddels fan de stifting kinne foarme wurde troch:
a. it stiftingskapitaal dat by it yn libben roppen fan de stifting ôfsûndere is;
b. de ynkomsten út it kapitaal en it goed, dêr't de stifting ta berjochtige is;
c. bydragen, krige troch skinking, erfstelling en legaat;
d. jildlienings;
e. bydragen fan harren, dy't mei it doel fan de stifting sympatisearje;
f. bydragen fan harren yn waans belang de stifting oan it wurk is;
g. alle oare wettige ynkomsten.
(KARBLOK ⇨)
2. Neilittenskippen wurde troch de stifting allinnich oanfurdige ûnder it foarrjocht fan boelbeskriuwing.⇦
(Vermogen.
Artikel 10
1. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
a. het stichtingskapitaal dat bij het in leven roepen van de stichting is afgezonderd;
b. de inkomsten uit het kapitaal en de goederen waarin de stichting gerechtigd is;
c. bijdragen, verkregen door schenking, erfstelling en legaat;
d. geldleningen;
e. bijdragen van hen, die met het doel van de vereniging sympatiseren;
f. bijdragen van hen in wiens belang de stichting werkzaam is;
g. alle andere wettige inkomsten.
2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.)

(TAFOEGE BLOK F)
(FARIABEL BLOK ⇨)
Elk lid fan it bestjoer en ek dyjingen dy't eventueel yn it beslút ta karbriefwiziging troch it bestjoer dêrta oanwiisd binne, binne machtige om foar it útfieren fan it beslút ta karbriefwiziging de akte fan karbriefwiziging passearje te litten en te ûndertekenjen, alles mei de macht ta substitúsje.⇦
(Elk lid van van het bestuur alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door het bestuur als zodaning zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie.)

(TAFOEGE BLOK G)
(KARBLOK ⇨)
7. Under de fereffening bliuwe de bepalings fan dit karbrief safolle mooglik fan krêft. De fereffener hat deselde foegen, plichten en oanspraaklikheden as in bestjoerder foar safier't dy te ferienigjen binne mei syn taak as fereffener.⇦
(KARBLOK ⇨)
8. As de stifting op it stuit fan syn ûntbining gjin baten mear hat, hâldt er dàn op te bestean.
It bestjoer docht dêrfan opjefte by it register bedoeld sa as yn kêst ✍11 lid 3.
Yn alle oare gefallen is der in fereffening fan it fermogen fan de stifting mei it yn acht nimmen fan de wetlike regels datoangeande.⇦
(KARBLOK ⇨)
9. De stifting bliuwt nei syn ûntbinen bestean foar safier't dat ta it fereffenjen fan syn fermogen nedich is. Yn stikken en oankundigings dy't fan de stifting útgeane, moat oan de namme tafoege wurde: 'yn likwidaasje'.⇦
(7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. De vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten aan aansprakelijkheden als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
8. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan.
Het bestuur doet hiervan opgaaf bij het register als bedoeld in artikel ✍11 lid 3.
In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande.
9. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: 'in liquidatie'.)

(TAFOEGE BLOK H)
, en de identiteit fan de ferskynde persoanen dy't by dizze akte behelle binne, is troch my, notaris oan de hân fan de niisneamde en dêrta ornearre dokuminten fêststeld. 
(En de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.)

