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l OPRICHTING STICHTING
! STICHTING CHRISTIAN PEACEAAAKER TEAMS-NEDERLAND

Heden, veertien mei tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Anne Petronella Mathildevan Uden-van
Dijk, kandidaat-notaris, als waarnemer van n'ir.Tsjeard Fokke Fokkema, notaris metvestigingspiaats
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en in die hoedanigheid hierna te noemen "notaris";-
mevrouw Henrica Regina Antoinette Nicole Hartmans-van Dijk, geboren te Eindhoven, op twaalf maart
negentienhonderdzesenzestig, werkzaam ten kantore van Fokkema Marks Wachters Notarissen,-
Kloosterstraat 3 te Nuenen,
te dezen handeiend gis schriftelijk gevolmachtigde van:
l. mevrouw Antje Lijsbet Koopmans, geboren te Opsterland op negenentwintig augustus'i

t

negentienhonderd vijfenveertig, Nederlands paspoort nummer NNK749FL8, wonende te 8341 PA'
Steenwijkerwold, Blaankamp 15 en gehuwd;'

2. de heer Roelof Maarten Meihuizen, geboren te Vlaardingen op twaalf oktober negentienhonderd
drieënzestig, Nederlands paspoort nummer NR6B59H79, wonende te 7417 BS Deventer, Zoom kade 18
en ongehuwd en niet geregistreerd ais partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;

3. de heer Nicolaas Johannes Cuperus, geboren te Groningen op drieëntwintig december
negentienhonderd eenenzestig, Nederlands paspoort nummer NXFLF0654, wonende te 2582 HW 's-
Gravenhage, Frankenslag 134 en gehuwd.-

Van de volmachten op de comparante is mij notaris, genoegzaam gebleken, welke volmachten aan de
minuut van deze akte zullen worden gehecht.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de—
volgende statuten vast te stellen: lllli- t-
STATUTEN
Naam en zetei-

Artikel 1-

l. De stichting draagt de naam; Stichting Christian Peacemaker Teams-Nedertand.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Doei
Artikel 2— ~ ! i'i ••—
l. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een geweldloze samenleving door transformatie van—

geweld in Nederland en In conflictgebieden en voorts al hetgeen meteen en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doe) onder meer te verwezenlijken door:
het bevorderen van kennis over geweld loos heid in Nederland door middel van de verzorging van —
lezingen, trainingen en workshops in gewei d loosheid;-11111 ••— "11 —11 1'1111'11 •11— -
het stimuleren van deelname aan geweldloze acties 'm Nederland ter ondersteuning van Christian
Peacemaker Teams (hierna ook te noemen CPT) projecten;'
het promoten van de werkzaamheden van verschillende internationale projecten; -•
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3.

deelname aan delegatiereizen en trainingen van CPT-international bevorderen;
fondsenwerving voor verschillende projecten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.
Vermogen
Artikel 3-

l. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ~
subsidies en donaties;

schenkingen, erfstellingen en legaten;-
alle andere verkrijgingen en baten.

2. Noch een natuurtijke persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting
beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen.-

Bestuur

Artikel 4-

l.

2.

3.

4.

5.

6,

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie doch maximaal vijf leden. Het aantal leden'
wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene
stemmen vastgesteld.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen ook dooreen persoon worden vervuld.
Bestüursieden worden voor de tijd van vier jaren benoemd en kunnen daarna terstond opnieuw
worden benoemd. 1111111"'1 "i"1'"1 m —
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of
zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na hetontstaan van de vacature(s)
daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
Mocht(en) in hetbestuurom welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig —
bestuur. —

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en zij ontvangen geen —
vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten, mits niet bovenmatig.-

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten -
Artikel 5-5-

l, leder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
2. Vergaderingen zulien voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of

indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek —
geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het —
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de
vereiste formaliteiten. — ~ ! 1"1111111 11- — ,

3. Door het dagelij'KS bestuur van Doöpgezind Wereldwerk (hierna ook te noemen DGWW} kan een
waarnemer worden benoemd die aanwezig is bij de bestuursvergaderingen. Deze waarnemer heeft
geen stemrecht, alleen adviesrecht. Indien geen waarnemer wordt benoemd of deze niet aanwezig is, —
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5.

6.

9.

kunnen toch rechtsgeldig besluiten genomen worden.-
Het bestuur informeert de waarnemer en streeft naar de mogelijkheid advies in te winnen. De
waarnemer telt niet mee voorde hierna genoemde quorumvereisten,—

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter, ten—
minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend en we! —
schrifteiijk.-
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vefgadéring, de te behandelen-
onderwerpen.-
Zolang in een bestuursvergadering alie in functie zijnde bestuursleden aanwezigzijn, kunnen geldige —
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene
stemmen, ook a! zijn cie door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen. — ! !! '- -—

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de
vergaderingzelf haar voorzitter aan.—lllllil lllllil ' 111' '11~—

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der
andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en'
getekend door degenen die in de vergadering ais voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.-
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in
functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd )•>.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op'
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, -
volmacht Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuursfid als gevolmachtigde optreden.—

10, Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid —
zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of per fax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit-
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat—
na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten
genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.'

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming veriangt.— ••• ~~~
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brieljes.—

13. Blanco stemmen worden beschouwd ais niette zijn uitgebracht, —~"• ~! ' ' —~~~"
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien; besl'rst de voorzitter.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 6---
l. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.'
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkonisten tot verkrijging, vervreemding

en bezwaringvan registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeeftkomsten waarbij de stichting zich

als borg of hoofdelijk mede'schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-
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zekerheidstellingvoor een schuid van een ander verbindt.
Artikel 7-

l.

2.

3.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anciers voortvloeit.-
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder bestuurslid, met inachtneming van—
hetgeen hierna in lid 3 is opgenomen. lllllii— 1 11'111- -—
Het bestuur moet fen minste doortwee gezamenlijk handelende bestuursieden worden
vertegenwoordigd als het gaat om de volgende handelingen:

het uitvoeren van handelingen met betrekking tat de verkrijging ofvervreeinding van
registergoederen;
het aangaan, verbreken of verlengen van een arbeidsovereenkomst;
het verrichten van een rechtshandeling die een belang van vijfduizend euro (€ 5000,00) te boven —
gaat.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -1111-1 1"'1—"1 i'li ! lil 1 —

Einde bestuurslidmaatschap-
Artikel

4.

18-

Het bestuurslidmaatschap eindigt:-
a. door overlijden van een bestuurslid,-
b.

c.

d.
e.

f.

door het bereiken van het tijdstip van aftreden;
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
bij schriftelijke ontsiagneming (bedanken);
bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; alsmede-

door ongevraagd ontslag.
Ongevraagd ontslag kan door het bestuur worden verleend met een meerderheid van twee/derde van het
aantal zitting hebbende bestuursleden in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen vergadering.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9-
l.
2.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het katenderjaar.-
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de—
penningmeester een balansen een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
Deze jaarstukken, vergezeid van een rapportvan een accountant-adminjstratieconsulent,worderi-
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. — "! 1'1 1 -3.

Reglement —^-
Artikel 10—-

l. Het bestuur is bevoegd een reglement vastte stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke-
niet in deze statuten zijn vervat. ——

2. Het reglement mag niet met de wet, besluiten, uitvoeringsregefingen. beschikkingen of deze statuten ~
instrijdzijn.'

3. Het bestuur is t&al'len tijde bevoegd het reglement te wijzigen of pp te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel lllid Ivan-
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toepassing,
Statutenwijziging en juridische fusie
Artikel 11-

l. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een—
meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin —
alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature-
bestaat.-

indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering-
bijeengerQepen. Deze vergadering kan tQt statutenwijziging besluiten met een meerderheid van ten —
minste twee/derde der geidig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden. —

2.

3.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de'
gewijzigde statuten neerte leggen ten kantore van hetHandelsregister van de Kamer van Koophandel
binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.

4. Het bepaalde in lid l is mutatis inutandis van toepassing op een besluit tot juridische fusie.'
Ontbinding en vereffening-—— -
Artikel 12-
l.

2.

3.

4.

5.

6.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in-
artikel 11 lid l van toepassing.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen —
nodig is. •i'llli — •1111"-. 11'11""" • 11 'i'li —
De vereffening geschiedt door het bestuur.
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in —
het register bedoeld in artikel 11 lid 3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed aan een
algemeen nut beoogde instetiing met een overeenkomstig doel van de stichting. Hierbij geldt dat de
gelden die afkomstig zijn van DGWWten goede komen aan DGWW en een overig batig saldo ten
gunste komt aan Christian Peacemaker Teams-lnternational.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende —
zeven jaren berusten onder dejongste vereffenaar.'

Slotbepaling-
Artikel 13-

in alle gevallen waarin zowel de wet als deze statutett niet voorzien, beslist het bestuur, —
Slotverklaring
Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de—
stichting worden benoemd: —— —
l. mevrouw Antje Lijsbet Koopmans, voornoemd als voorzitter;
2. de heer Roelof Maarten Meihuizen, voornoemd als penningme'ester;—
3. de heer Nicolaas Johannes Cuperus, voornoemd ais secretaris. •
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Slot-

De comparante is mij, nofaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut'is verleden te Nuenen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke
opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard tijdig—
voor het verlijden van deze akte van de inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op voliedige voorlezing
van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en —
mij, notaris, ondertekend, om -d^felêt* uX'
(velgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT

door mr. Anne Petronella AAathilde van Uden-van
Dijk, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr
Tsjeard Fokke Fokkema, notaris met
vestigingspiaats gemeente Nuenen, Cerwen en
Nederwetten

14 mei 2018
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