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Heden, vier augustustweeduizendtwintig, verschenenvoor mij, mr. ErwinFrankvan
Bolhuis, notaris gevestigdte Haarlem:
l.

de heer Richard HATTINK, wonende te 1901 GL Castricum, C. F. Smeetslaan-

147, geboren te Rotterdam op zestien april negentienhonderd tweeëntachtig, zichlegitimerende met zijn paspoort nummer NT2F84HL5, uitgegeven te
Binnenmaasop achtentwintigjuli tweeduizendzeventien, ongehuwden geengeregistreerd partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;
2.

mevrouw Anne KUBIN, wonende te 1813 VZ Alkmaar, Coomhertkade 104,-

geboren te Amsterdam op achttien juli negentienhonderd éénennegentig, zichlegitimerende met haar paspoort nummer NW6117453, uitgegeven te
Heerhugowaardop negen april tweeduizendvijftien, ongehuwden geen
geregistreerdpartner in de zin vanhet geregistreerdpartnerschap; en
3.

mevrouw Paula VAN STEEG, wonende te 1852 WH Heiloo, Vredenoord 90,-

geboren te Alkmaar op eenentwintig juni negentienhonderd tweeënvijftig, zichlegitimerende met haar paspoort nummer NU2JL0575, uitgegeven te Heiloo opvier april tweeduizendachttien, ongehuwden geen geregistreerdpartner in de zin
van het geregistreerdpartnerschap.
De verschenen personen verklaarden bij deze een stichting in het leven te roepen endaarvoor vast te stellen de navolgende
STATUTEN
Naam en zetel

Artikel l.

l. De stichtingdraagtde naam: StichtingAchterDeHand.
2. Zij is gevestigdin de gemeente Castricum.
Doel
Artikel 2.

l. Het doel van de stichting is:
het bijstaan van mensen nadat een naaste is overleden.

2. De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene wat nodig is voor hetbereiken van de doelstelling als in lid l gemeld. De stichting zal geen
bedrijfsmatige activiteiten ontplooien.
3. De stichtingheeft geenwinstoogmerk.
Duur

Artikel 3.

De stichting is opgerichtvoor onbepaaldetijd.
Geldmiddelen

Artikel 4.

l. De geldmiddelenvan de stichting bestaanuit:
de eventueel ter gelegenheidvan de oprichtingvan de stichtingvoor deverwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte ofte brengen bedragen ofgoederen;
donaties;

subsidiesen sponsorgelden;

verkrij gingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar
uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en
overige baten.

2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
Bestuur
Artikel 5.

l.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) enten hoogste zeven (7) leden.
2. Binnen de in lid l van dit artikel gestelde grenzen, bepaalt het bestuur het aantalvan zijn leden en beslist of in een ontstane vacature zal worden voorzien.

3. De benoeming van bestuursleden, zowel ter voorziening in een vacature als bijuitbreiding van het aantal bestuursleden, geschiedt door het bestuur zelf.

4. Indienhet aantal bestuursleden daalt beneden het in lid l. van dit artikel gesteldeminimum blijven de nog in functie zijnde leden een bevoegd college vormen,doch zij zijn verplicht in de eerstvolgende bestuursvergadering het aantal ledenop minimaal drie te brengen.
5. Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de
benoeming van een bestuurslid uitblijfit, wordt daarin - overeenkomstig artikel-

2:299 Burgerlijk Wetboek - voorzien door debevoegde rechtbank, op verzoekvan iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Een aftredend
bestuurslid is terstond herbenoembaar.

Het bestuur stelt zelf een rooster van aftreden op.
Tussentijds benoemde bestuursleden nemen in het rooster van aftreden de plaatsin van degene in wiens plaats men is benoemd.

In het bestuur kunnen niet tegelijkertijd zitting hebben echtgenoten,
geregistreerde partners of personen die elkaar in eerste- of tweede graad verwantzijn.

7. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Meerdere van de hiervoor genoemde functies kunnen in éénpersoonverenigdzijn.
Het bestuurkan uit zijn middenvoor de voorzitter, secretaris en/of
penningmeester plaatsvervangers benoemen, die deze functie waarnemen ingeval
van him ontstentenis of belet.

Het bestuurheeftvoorts de bevoegdheideen functionariste benoemenen deze-

functionaris een zodanige titulatuur toe te kennen als het bestuur gewenst acht(bijvoorbeeld die van "directeur"). De taak, bevoegdheden en honorering vandeze functionaris worden door het bestuur vastgesteld.
8. Eenbestuurslid defungeert:
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door overlijden,

b. door het verstrijken van de termijn, waarvoor hij is benoemd;
c.

door het bedanken voor de functie;

d. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;e. door ondercuratelestelling;
f. door tussentijds ontslag bij unaniem besluit van alle andere bestuursledenmits tenminste twee/derde deel van de bestuurders in functie is;

g. door een bestuursbesluit genomen met tenminste twee/derde meerderheid ineenvergadering,waarintenminste twee/derde deel van de bestuurdersaanwezigzijn; en

h. door ontslag door de rechtbank. Een door de rechtbank ontslagen bestuurderis voor eenperiode van vijfjaar nahet ontslag niet herbenoembaaralsbestuurdervan de stichting.
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.De bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefeningvan hun functie gemaaktekosten.
Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverleningdoor een bestuurslid aan often behoeve van de stichting, behoeven de
voorafgaande schriftelijk vastgelegde unanieme toestemming van alle overigebestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties,
werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.
Taak en bevoe dheden bestuur
Artikel 6.

l. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten totverkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zichvoor eenderde sterk maakt ofzichtot zekerheidstellingvoor een schuldvan eenander verbindt.
Vertegenwoordieine

Artikel 7.
l. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aantwee gezamenlijkhandelende bestuursleden.

2.

Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de-

stichting biimen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Zo kan het bestuur de penningmeester machtigen om te beschikken over deliquide middelen van de stichting, eventueel beperkt tot een eenmalig of
periodiek door het bestuur vast te stellen bedrag.

Bestuiirsver aderin en

Artikel 8.
l. Bestuursvergaderingen worden minstens twee (2) keer per jaar gehouden.Bestuursvergaderingen vinden voorts plaats zo dikwijls als éénbestuurslid ditwenst indien het bestuur uit drie leden bestaat, en indien het bestuur meer leden-

telt, zo dikwijls als de voorzitter oftwee bestuursledendit wensen.
Vindt de vergaderingplaats op verzoekvan éénofmeer bestuursleden, danheeftdit lid afhebbendeze ledende bevoegdheidzelfeenvergaderingbijeente2.

roepen, indien de voorzitter dit niet binnen veertien dagen heeft gedaan.
De bestuursleden worden voor de vergadering opgeroepen met inachtneming van
een termijn van tenminste zeven (7) dagen, met vermelding van de plaats van devergadering en van de te behandelen punten, waarnodig voorzien van een nadere-

toelichting.
3. Vande vergaderingenzullennotulen wordengehouden.
4. Als voorzitter van de vergaderingtreedt op de voorzitter vanhet bestuur. Is dezeniet aanwezig,danvoorziet de vergaderingzelfin het voorzitterschap.
5. Iederbestuurslidheefthet recht tot het uitbrengenvan éénstem. Voor zover deze
statuten geen grotere meerderheidvoorschrijvenwordenalle bestuursbesluiten6.

genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, kan het bestuur alleen dan-

geldigebesluitennemen indiende meerderheidvan de in functie zijnde ledentijdens de vergaderingaanwezigofvertegenwoordigdis.
Eenbestuurslidkan zichtijdens de vergaderingdoor eenmedebestuurslidlatenvertegenwoordigenop overleggingvan een schriftelijke (ter beoordelingvan devoorzitter van de vergaderingvoldoende) volmacht. Eenbestuurslid kan slechtsvoor éénmedebestuurslidals gevolmachtigdeoptreden.
7. Zolang in eenbestuursvergaderingalle in functie zijndebestuursledenaanwezigzijn, kunnen geldigebesluitenworden genomenover alle aande orde komendeonderwerpen, mits met meerderheid van stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet inacht genomen.

8. Stemming over personen geschiedtmet geslotenbriefes; over zakenwordtmondeling gestemd.
Indienbij stemming over zakende stemmen staken, volgt herstemming in devolgende vergadering; staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstelgeachtte zijn verworpen; éénen anderechter voor zover in deze statuten nietanders is bepaald.
Indienbij stemming over de benoemingvanpersonenbij de eerste stemminggeenmeerderheidwordenverkregen, danzal eennieuwestemming
plaatshebben. Als ook dan geenmeerderheidverkregen wordt, zal bij een
tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.-
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Staken de stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het lot.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden-

in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten via de gangbare
communicatiekanalen, waarvan uit geschrift blijkt.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomei

antwoorden door de secretaris eenrelaas opgemaakt, datnamedeondertekeningdoor de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Boek"aar en "aarstukken

Artikel 9.

l.

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van allesbetreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeienuit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administi-atie te voeren en de

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanigewijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichtingkunnen worden gekend.

3. Het bestuur zorgtj aarlijks voor een op schrift gesteld financieel verslag, waaruitde ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar blijken en de
vermogenstoestandvan de stichtingaanhet einde daarvan.
Dit verslag moet binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de

stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begrotingvoor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd.
4. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden enandere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papiergestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging

geschiedt metjuiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevensgedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tij dleesbaar kunnen worden gemaakt.
Re lementen.

Artikel 10.

l.

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen,wijzigen of intrekken.

2. Eenreglement mag niet in strijd zijn met de statuten ofde wet en evenminonderwerpen bevatten, die naar het geldende recht in statuten horen te wordengeregeld.
Statutenwi'zi in

Artikel 11.

l. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits met een meerderheid van-

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering,-

waarinalle bestuursledenaanwezigofvertegenwoordigdzijn.
2. Indienniet alle bestuursledenaanwezigofvertegenwoordigdzijn, wordt eentweede vergadering uitgeschreven, te houden niet eerder dan drie weken, dochniet later dan acht weken na de eerste vergadering, welke tweede vergaderingongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, recht van beslissing heeft, mits met
eenmeerderheidvantenminste twee/derdevan de uitgebrachtestemmen.
Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal wordenvoorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekstvan de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit.
5. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te makennotariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd daarbij namens de stichting op tetreden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken, waaruit hetrechtsgeldigebesluit tot wijzigingblijkt.
6. Een authentiekafschriftvan de akte vanwijzigingen een doorlopendetekst vande gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.Ontbindin . fusie' s litsin

Artikel 12.
l. Tot ontbinding van de stichting kan door het bestuur slechts worden besloten opdezelfde wijze van besluitvorming als is voorgeschreven voor statutenwijziging.2. De stichting treedt in liquidatie op de dag van het besluit tot ontbinding.
3. Als vereffenaars treden op de bestuursleden, die op het tijdstip van de ontbindingin functie zijn, tenzij bij het ontbindingsbesluit éénof meer andere vereffenaarswordenaangewezen.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveelmogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de stichting
uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden"in liquidatie".
4. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van heteventueel aanwezige liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van
ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars
vastgesteld.
Het liquidatiesaldo dient te worden bestemd voor een instelling als bedoeld inartikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) met een gelijksoortigedoelstelling of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend ofnagenoeguitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.De vereffening eindigt op het tijdstip, waarop geen aan de vereffenaars bekendebaten meer aanwezig zijn. De stichting houdt in geval van vereffening op tebestaan op het tijdstip, waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doendaarvanopgave aanhet Handelsregister.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
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gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn onder bemsting van een door de vereffenaars
aangewezen persoon.

Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezenbewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
7. De stichting wordtbovendienontbonden:
door insolventie, nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard ofdoor opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde
gevallen.
8. Tot fusie of splitsing van de stichting kan door het bestuur slechts wordenbesloten op dezelfde wijze van besluitvorming als is voorgeschreven voorstatutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.
Slotbepalingen

Artikel 13.
l. In alle gevallen waarindeze statuten ofde eventueel nadervast te stellen
reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt per eenendertig december
tweeduizend eenentwintig (31-12-2021).
SAMENSTELLINGEERSTEBESTUUR

Tenslotte verklaarden de verschenen personen, dat het bestuur van de stichting voorde eerste maal is samengesteld als volgt:
voorzitter: de heer R. HATTINK, voornoemd;
secretaris: mevrouw A. KUBIN, voornoemd;
penningmeester: mevrouw P. VAN STEEG, voornoemd.

SLOT
De verschenenpersonenzijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum als in het hoofd van deze
akte is vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen meegedeeld entoegelicht.
De verschenenpersonen hebbenverklaardtijdig van de inhoudvan de akte te hebbenkennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs testellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenenpersonen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.
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